
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. május 19-én 18 óra 05 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök 

  Sandi József alelnök 
    Sira Magdolna külső bizottsági tag 
    Prekop Antal külső bizottsági tag 
                               
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Lippai Csaba képviselő 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Tauber Norbert rendszergazda 
     Kovács Edina mb. intézményvezető 
                Juhász János, az Ercsi SE. vezetője 
     Vajdics Ákos temetkezési vállalkozó 
     Christe Rezső polgárőr 
     Szabó Zsolt polgárőr 
     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. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag távolmaradását előre jelezte, 
Elmondja, hogy a meghívó és az előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve 
kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az 
elmondottakkal kapcsolatban. Sandi József bizottsági tag és Győri Máté polgármester jelzi, 
hogy szeretnének napirend előtt felszólalni. Miután további 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. május 19-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
137/2016. (IV.26.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. május 19-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
 

Nyílt ülés 
 

1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, szerver, valamint szerverszoftver beszerzésére 
előirányzat biztosításáról 

2) Az utak felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírásáról  
3) Az Ercsi, Vízvári utca 19. (hrsz.: 275) szám alatt lévő ingatlan felajánlásáról  



4) A TOP 1.2.1-15 pályázathoz szükséges koncepcióterv és költségvetés megrendeléséről  
5) A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű, 

TOP 1.2.1-15 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó üzleti terv elkészítéséről 
6) Az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403.) alatt lévő ingatlan ½-ed rész 

megvásárlásáról  
7) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű 

pályázaton történő részvételről 
8) A „Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú 

pályázaton történő részvételről 
9) A „Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú 

pályázati kiíráshoz kapcsolódó Igényfelmérés és Kihasználtsági terv elkészítéséről 
10) A negyedik háziorvosi körzet ismételt létrehozásáról 
11) A „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-
7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 

12) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére, szerzői jogdíjak 
kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 

13) A Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójáról 
14) Az Ercsi SE tájékoztatója  
15) A Gárdonyi Rendőrkapitányság 2015. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 
16) Az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 
17) A Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 
18) Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 
19) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról 
20) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 
21) Mobil színpad felújítására előirányzat biztosításáról 
22) A Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének 

tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 
23) A GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő sikerdíj kiegyenlítésére előirányzat 

biztosításáról 
24) Az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 782/1) alatt lévő ingatlanok 

megvásárlásának felajánlásáról 
25) Europethrob – marketing alkalmazás 
26) A helyiszaki.hu elnevezésű applikációs rendszer bevezetésének lehetőségéről 
27) Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
28) A csatornatisztító jármű garázsának átépítésére előirányzat biztosításáról 
29) A nyári gyermekétkeztetésről 
30) Alba Perzekútor Kft. ajánlata ingyen készülékek biztosítására 
31) A térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 

 
Gólics Ildikó elnök felkéri Sandi József bizottsági tagot, hogy tartsa meg a napirendi pontok 
előtti felszólalását. 
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy három témában szeretne röviden szólni. Az első 
az úrnapi körmenettel lenne kapcsolatban. Mint minden évben, május 29-én ismét úrnapi 
körmenet lesz Ercsiben. Az esemény biztosításához szeretné kérni a Rendőrség vagy a Polgári 
Őrség segítségét. Ez ügyben még egyeztetni fog Szabó Zoltán őrsparancsnokkal. A másik 
téma a környezetvédelem lenne. Lakossági megkeresés érkezett hozzá a 6-os főút mellett lévő 
kamionmosóval és a Rába patak jelenlegi állapotával kapcsolatban. Személyesen 



megtekintette a területeket, sőt az ott tapasztaltakat mind fényképekkel, mind a helyszínen 
vett mintákkal dokumentálta. A kamionmosó esetében azt tapasztalta, hogy a szennyezett 
vizet egyszerűen kiengedik a környező területekre és a patakba. Erre véleménye szerint nincs 
engedélye a cégnek. A Rába patak medrében, a híd közelében nincs vízfolyás. A mederben 
kékes-szürke színű iszaplerakódás tapasztalható. A környéken enyhe kénes bűz terjeng. A 
közelben lakók közül van, aki a locsoláshoz a kerti, fúrt kútját használja, illetve használná. A 
kutak vize szennyezett, a víz felszínén habos anyag úszik. A lakosok már megtették a 
szükséges lépéseket a környezetvédelmi hatóság felé. Javasolja, hogy az Önkormányzat is 
tegyen bejelentést az illetékes hatóságok felé, illetve vizsgálja meg, hogy a cég tulajdonosai 
rendelkeznek-e a megfelelő engedélyekkel. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy tudomása szerint a kamionmosós cég nemrég 
áttért egy új, modern rendszer alkalmazására. Ennek következtében a víznek, amit kiengednek 
a szabadba, ivóvíz minőségűnek kellene lennie. Egyetért Sandi József javaslatával, a 
helyszínen tapasztalt rendellenes állapotokat valóban jelezni kell az illetékes hatóságok felé. 
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy a Battai út – Kodály Zoltán utca sarkán lévő 
faház udvara tele van használaton kívüli háztartási gépekkel, többnyire hűtőkkel. Szeretné 
tudni, hogy ott folyik-e valamilyen legális vállalkozás, amihez szükségesek a gépek, illetve ha 
nem, akkor a tulajdonos ezen irányú tevékenysége illegális és környezetszennyező. Kéri, hogy 
ez ügyben is kezdeményezzen intézkedést az Önkormányzat. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a közterület-felügyelőkkel 
kivizsgáltatja az ügyet.  
Gólics Ildikó elnök megköszöni Sandi József bizottsági tag napirend előtti felszólalását és 
átadja a szót Győri Máté polgármesternek. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy jelenleg több területi operációs program is indult, 
melyek közül a TOP 4.1.4-15 számú pályázatról szeretne beszélni. Ez a pályázat konkrétan a 
bölcsődék létrehozását támogatja. Ercsiben is nagy szükség lenne bölcsödére, azonban sajnos 
nincs az Önkormányzat tulajdonában olyan ingatlan, amely alkalmas lenne erre. Fontos 
szabály, hogy 2017-től bölcsőde csak önállóan, más oktatási intézménytől független 
ingatlanon kerülhet kialakításra. Szeretné megkérni a Bizottság tagjait és a jelen lévő 
képviselőket, hogy péntek délig tegyenek javaslatot olyan ingatlanokra, melyek alkalmasak 
lennének bölcsőde kialakítására. Fontos, hogy a pályázat keretein belül maximum 1,7 millió 
forint fordítható ingatlan vásárlásra, az ezen felüli vételár összegét az Önkormányzatnak saját 
forrásból kell biztosítania. Eddig felmerült lehetséges helyszínként a Vízvári utca 10 szám 
alatti ingatlan, illetve a nőtlen tiszti szálló. A Vízvári utcai ingatlan alapterülete nem 
megfelelő, a nőtlen tiszti szállónak pedig csak az alsó részét lehetne ilyen célra használni, a 
felső részét más célra kellene hasznosítani, ráadásul a 6-os főút mentén helyezkedik el. 
Sira Magdolna bizottsági tag javaslatot tesz a Mázsaház utcában elhelyezkedő, üres 
ingatlanra, mely évekkel ezelőtt az Önkormányzat tulajdonában volt.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy megpróbál tárgyalni az ingatlan tulajdonosával. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Miután nem érkezett hozzászólás, javasolja, hogy a Bizottság 
térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására. 

 
 

1.) napirendi pont – az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, szerver, valamint 
szerverszoftver beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Tauber Norbert rendszergazdát, hogy ismertesse az előterjesztés 
tartalmát. 



Tauber Norbert rendszergazda elmondja, hogy 2015. novemberében megvizsgálásra került 
az Ercsi Polgármesteri Hivatalban működő szerver eszköz szoftvertámogatottsága. Az 
eszközön futó szoftver 2014 óra a Microsoft Magyarország által nem támogatott, így 
frissítések, hibajavítások ehhez a rendszerhez nem elérhetőek. A szoftver sérülékenységi, 
támadhatósági, sebezhetőségi, feltörhetőségi mutatói rendkívül magasak. A szerver – mely 
2010-ben került a Hivatal kezelésébe - paramétereit tekintve megfelelő funkcionalitást 
biztosítana egy új szerverszoftver működtetésére, azonban ennek a ténynek ellent mond az 
eszköz életkora, bővíthetősége, a hűtőventilátorból szűrődő zakatoló, csapágyas hang, 
valamint a gyártó által vállalt 5 éves garanciális élettartam. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
adatvagyonának egy részét magyarországi egyéb szervereken is tárolhatja, azonban vannak 
olyan adatok, amelyek a cserére szoruló szerveren kerültek elhelyezésre. A szerveren az 
adatok tárolása duplikáltan, két példányban történik, mégis magas a valószínűsége annak, 
hogy egy több mint 5 éves szerveren az adatok rendelkezésre állása sérüljön. Mint 
rendszergazda, javasolja egy új szerver, illetve az ehhez szükséges szerverszoftver 
beszerzését. 
Gólics Ildikó elnök támogatja az előterjesztés tartalmát és javasolja, hogy a képviselő-
testületi ülésig további két árajánlat kerüljön bekérésre a megalapozott döntés meghozatala 
érdekében. 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 Polgármesteri Hivatal részére, 
szerver, valamint szerverszoftver beszerzésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
138/2016. (V.19.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, szerver, valamint szerverszoftver beszerzésére 
előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, szerver, valamint szerverszoftver beszerzésére biztosítson 
előirányzatot az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
2.) napirendi pont – az utak felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírásáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület az útburkolat felújítási tervébe 
illeszkedően meghatározta a 2016. évben elvégzendő útburkolat felújítási és kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésének helyszíneit. Ennek figyelembevételével elkészült a 
közbeszerzési kiíráshoz szükséges műszaki specifikáció és az ajánlattételi felhívás. Karsai 
Gergely bizottsági tag javaslatot tett az eredményességi feltételek könnyítésére, tehát a 
pályázók előző évi eredménye lehetne akár negatív előjelű vagy nulla. Támogatja a javaslatot. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető javasolja az előterjesztés kiegészítését egy 
második határozati javaslattal, melyben a Képviselő-testület felhatalmazást adna a 
polgármesternek a tárgyalások lefolytatására, ami meggyorsítana az eljárás folyamatát. 
Gólics Ildikó elnök egyet ért a javaslattal. 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 utak felújítására vonatkozó ajánlattételi 
felhívás kiírásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
139/2016. (V.19.) sz. határozata 

az utak  felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírásáról  
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
utak felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívást a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az utak felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
140/2016. (V.19.) sz. határozata 

az utak  felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról  

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel Győri Máté polgármestert a közbeszerzési eljárás keretében, az utak 
felújítására vonatkozó tárgyalás lefolytatására.  

3.) napirendi pont - az Ercsi, Vízvári utca 19. (hrsz.: 275) szám alatt lévő ingatlan 
felajánlásáról  
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Farkas Éva ajándékozás útján felajánlotta a tulajdonában 
lévő Ercsi, Vízvári utca 19. szám alatti ingatlant. 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, Vízvári utca 19. (hrsz.: 275) 
szám alatt lévő ingatlan felajánlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
141/2016. (V.19.) sz. határozata 

az Ercsi, Vízvári utca 19. (hrsz.: 275) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételéről 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Farkas 
Éva tulajdonos által ajándékozás címén felajánlott Ercsi, Vízvári utca 19. (hrsz.:275) ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételét.  
 
4.) napirendi pont - a TOP 1.2.1-15 pályázathoz szükséges koncepcióterv és költségvetés 
megrendeléséről  
 

Gólics Ildikó elnök megkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 



Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Ercsi Város Duna-parti részét érintő 
fejlesztésekhez tartozó TOP 1.2.1-15 kódszámú pályázathoz szükséges benyújtani 
koncepciótervet és költségvetést. A költségvetés és a koncepcióterv elkészítése a mellékelt 
tervezői árajánlat szerint bruttó 250.000 Ft. költséget jelent. 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 a TOP 1.2.1-15 pályázathoz szükséges 
koncepcióterv és költségvetés megrendeléséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
142/2016. (V.19.) sz. határozata 

a TOP 1.2.1-15 pályázathoz szükséges koncepcióterv és költségvetés megrendeléséről  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa a Duna-parti közösségi tér kialakítása megtervezését és az ehhez szükséges 
költségvetés készítésének megrendelését bruttó 250.000 Ft összegben, és biztosítsa az 
előirányzatot a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére.   
 
5.) napirendi pont – a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés elnevezésű, TOP 1.2.1-15 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
üzleti terv elkészítéséről 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előbb tárgyalt pályázathoz kapcsolódóan egy üzleti 
tervet is el kell készíttetni. 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 a Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű, TOP 1.2.1-15 kódszámú pályázati kiíráshoz 
kapcsolódó üzleti terv elkészítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű, 
TOP 1.2.1-15 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó üzleti terv elkészítéséről 

   
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű, TOP 1.2.1-
15 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó üzleti terv elkészítésére bruttó 381.000,-Ft 
előirányzatot biztosítson Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
 
 
 
 



6.) napirendi pont - az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403.) alatt lévő ingatlan ½-ed 
rész megvásárlásáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Bolla Judit az ½-ed tulajdon részét képező Ercsi, Felső 
Dunasor 7. szám 403. hrsz-ú ingatlant Ercsi Város Önkormányzatának megvásárlásra 
felkínálta.  A felajánlott ingatlan másik ½-ed részének a tulajdona az önkormányzaté.   
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a Bizottság egy keretösszegre tegyen javaslatot, 
mert az ingatlan vételárával kapcsolatban még folynak a tárgyalások. 
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, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 
403.) alatt lévő ingatlan ½-ed részének megvásárlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403.) alatt lévő ingatlan ½-ed részének 
megvásárlásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám 
(hrsz.: 403.) alatt lévő ingatlan ½-ed részének megvásárlását, és javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy az ingatlan vételárára 700.000,- Ft pénzügyi keretet biztosítson az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére.  
 
7.) napirendi pont - az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
elnevezésű pályázaton történő részvételről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a pályázat célja az önkormányzatok által 
fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő 
ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös 
önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység 
biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, 
valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
megvalósulása. A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a 
Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség 
a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Ercsi az adóerő-képessége miatt csak 50%-os 
támogatást kaphat. Javasolja, hogy az határozati javaslatból az Ercsi Napfény Óvoda 
felújítása, mint célterület kerüljön kivételre, mert azt egy másik pályázat keretein belül 
kerülhet megvalósításra. Kéri a módosított 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 az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton történő részvételről 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázaton történő 

részvételről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázaton történő 
részvételt. 
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület 14.848.775,- Ft pályázati önrészt biztosítson a 
2017. évi költségvetés terhére, az alábbi fejlesztések megvalósítására: 
 
Célterület   összköltség támogatás önerő 

Ercsi Napfény Óvoda 
tornaszoba kialakítás 

 2451 Ercsi, Dózsa 
György tér 2. 
(hrsz.: 2331) 29 697 550 Ft 14 848 775 Ft 14 848 775 Ft 

Összesen:    14 848 775 Ft 
 
 
8.) napirendi pont - a „Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű, TOP 2.1.1-15 
kódszámú pályázaton történő részvételről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a pályázati felhívás, melynek célja a 
vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg 
fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. Az intézkedés elsősorban olyan 
infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti 
állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan 
technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon 
biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható 
fejlődést a település hatályos Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően, továbbá hozzájárulnak a települések 
lakosságának megtartásához. A barnamezős területek rehabilitációja során törekedni 
szükséges a terület funkcióváltó megújítására, azaz hogy a fejlesztésekkel teljesüljön az 
intézkedés célja: a barnamező rehabilitációjával minél több, a városfejlesztés és a 
városüzemeltetés szempontjából innovatív módszert alkalmazó, új, zöldterületi-rekreációs, 
közösségi és kulturális funkciókkal gazdagodó, fenntartható városi terület jöjjön létre. A 
pályázat keretében megtörténhetne a volt Tiszti Klub közösségi térré alakítása. A tervek még 
készülőben vannak, azonban az elkészült látványtervek már megtekinthetőek. A 
felhasználható összeg várható nagysága megközelítőleg 132 millió Ft. lehet. 
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 „Barnamezős területek rehabilitációja” 
elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   



146/2016. (V.19.) sz. határozata 
„Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú pályázaton 

történő részvételről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a 
„Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú pályázaton 
történő részvételt. 
 
9.) napirendi pont - a „Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű, TOP 2.1.1-15 
kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó Igényfelmérés és Kihasználtsági terv 
elkészítéséről 
  
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy ez előző napirendi pontban tárgyalt pályázathoz 
kapcsolódóan szükséges elkészíteni az Igényfelmérés és Kihasználtsági tervet. Az 
Igényfelmérés és Kihasználtsági terv egyrészt a kiválasztás alapjául szolgál, másrészt 
megalapozza a további projektfejlesztést és a kapcsolódó akcióterületi terv tartalmát. Az 
Igényfelmérés és Kihasználtsági terv elkészítésére három árajánlat érkezett, melyek közül a 
legkedvezőbb a Regionális Térségfejlesztési Kft. árajánlata. 
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 „Barnamezős területek rehabilitációja” 
elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó Igényfelmérés és 
Kihasználtsági terv elkészítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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a Barnamezős területek rehabilitációja elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú pályázati 
kiíráshoz kapcsolódó Igényfelmérés és Kihasználtsági terv elkészítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Barnamezős területek rehabilitációja elnevezésű, TOP 2.1.1-15 kódszámú pályázati kiíráshoz 
kapcsolódó Igényfelmérés és Kihasználtsági terv elkészítésére bruttó 1.209.040,-Ft 
előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
 
10.) napirendi pont - a negyedik háziorvosi körzet ismételt létrehozásáról 
  
Gólics Ildikó elnök felkéri Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselőt, hogy röviden foglalja össze 
az előterjesztés tartalmát. 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, hogy Dr. Várföldi Tamás, az Ercsi 
Egészségügyi Központ intézményvezetője folyamatos lépéseket tesz a negyedik háziorvosi 
körzet létrehozása érdekében. Az álláshely betöltésére kiírt pályázatot eredménytelen lett. Az 
intézményvezető a további szükséges intézkedéseket megtételéhez olyan szakorvos 
alkalmazására tett indítványt, aki közalkalmazotti státuszban a szintén közalkalmazott 
háziorvosok felügyeletével végezné átmenetileg a tevékenységét. Erre a vonatkozó jogszabály 



lehetőséget ad. Ezt a tevékenységet az intézmény vezetőjének be kell jelentenie a 
finanszírozónak, aki módosítja a finanszírozási szerződést. Az alkalmazott orvos teljes 
munkaidőben, heti 40 órában látná el a feladatait. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a negyedik háziorvosi körzet ismételt 
létrehozásáról 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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a negyedik háziorvosi körzet ismételt létrehozásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási tevékenység körében továbbra 
is szükségesnek tartja a negyedik felnőtt háziorvosi körzet ismételt létrehozását, 1fő 
közalkalmazotti háziorvosi és 1 fő asszisztensi státusz biztosításával. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Egészségügyi Központ 
létszámának emeléséről 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának emeléséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Egészségügyi Központ közalkalmazotti létszámát – a negyedik felnőtt háziorvosi státusz 
betöltésére vonatkozó pályázat (akár eredményesen, akár eredménytelenül záruló) elbírálásáig 
– 1 fő alkalmazott szakorvos státusszal bővítse és ehhez bruttó 300.000,- Ft/hó pénzügyi 
előirányzatot biztosítson az intézmény költségvetésében. 
 
11.) napirendi pont - a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, 
VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 
  
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztése érdekében került meghirdetésre ez a pályázati felhívás, 
melynek célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések 
vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész 
életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez 
igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az 
energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a 
közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és 
fejlesztésével. A pályázat elkészítésére és nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására a 



BluePlan Mérnökiroda Kft. nyújtott be árajánlatot. A pályázat előkészítési költségei csak és 
kizárólag nyertes pályázat esetén kerülnek kiszámlázásra a pályázati felhívás által 
meghatározott százalékos korlátok figyelembe vételével. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság A „Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 

kódszámú pályázaton történő részvételről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja a „Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton történő 
részvételt. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a „Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó projekt 
előkészítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 

kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó projekt előkészítéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bízza meg a BluePlan Mérnökiroda Kft.-t a „Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 
elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat elkészítésével és nyertes pályázat esetén a 
projektmenedzseri feladatok ellátásával. 
 
Gólics Ildikó elnök 19 óra 20 perckor 20 perc szünetet rendel el. 
 
Gólics Ildikó elnök 19 óra 45 perckor folytatja a bizottsági ülést. 
 
12.) napirendi pont - az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére, szerzői 
jogdíjak kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 
  
Gólics Ildikó elnök felkéri Kovács Edina mb. intézményvezetőt, hogy röviden foglalja össze 
az előterjesztés tartalmát. 



Kovács Edina mb. intézményvezető elmondja, hogy az Artisjus Magyar Szerősi Jogvédő 
Iroda Egyesülettel történt egyeztetés soron kiderült, hogy az Ercsi Eötvös József Művelődési 
Ház és Könyvtár 2012-2014. év során három alkalommal nem tett eleget a szerzői jogdíj 
megfizetési kötelezettségének. Az elmaradt jogdíj összege összesen bruttó 156.937,-Ft. A 
felmerült tartozás összege a korábbi évek rendezvényeinek költségvetésébe került 
betervezésre, ezért az Intézmény 2016. évi költségvetésében nem áll rendelkezésre.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az elmaradt jogdíjakat ki kell fizetni. Javasolja, 
hogy vizsgálja meg az Önkormányzat, hogy a korábbi intézményvezető miért nem teljesítette 
az elmaradt fizetési kötelezettségeit. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár részére, szerzői jogdíjak kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére, szerzői jogdíjak 
kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
szerzői jogdíjak kiegyenlítésére bruttó 156.937,-Ft előirányzatot biztosítson az Ercsi Eötvös 
József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 
13.) napirendi pont - a Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Vajdics Ákos, a Naplemente Bt. ügyvezető igazgatója 
elkészítette a Bt. 2015. évi beszámolóját. Megkérdezi, hogy a bevételek és a kiadások miért 
vannak egyszer 2015.10.30-ig, majd 2015.11.01-2015.12.31-ig feltüntetve. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a Bt-nek már volt egy 
beszámolója a 2015. 01.01-2015.10.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy a temető-fenntartási hozzájárulás mit foglal magában. 
Vajdics Ákos vállalkozó elmondja, hogy a temető-fenntartási hozzájárulás a temetkezési 
vállalkozás saját díja, a temetőben munkát végző vállalkozókat terheli, például a 
sírkőkésztőket. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy a kiadások között, a temető naplók költsége mit foglal 
magában. 
Vajdics Ákos vállalkozó elmondja, hogy a temetői naplókat kötelező vezetni, ha beteltek, 
akkor be kell őket köttetni. A temetői naplók hitelesítése a jegyző feladatkörébe tartozik. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy korábban, a temető üzemeltetésére kiírt pályázat 
sikertelen volt, és akkor a Naplemente Bt-vel megkötött üzemeltetési szerződés 
meghosszabbításra került. A szerződés időtartama nemsokára lejár, valószínűleg ismét meg 
kell hosszabbítani a szerződést. Javasolja, hogy a Bizottság kérje fel Mikóné Horváth Rita 
belső ellenőrt a Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójának ellenőrzésére. 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 Naplemente Bt. 2015. évi 
beszámolójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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a Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójáról és az üzemeltetési bevételeinek és 
kiadásainak elszámolásáról  

   
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Naplemente Bt. 2015. évi beszámolóját fogadja el. Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-
testület a Naplemente Bt. végleges beszámolója alapján 559.904,-Ft előirányzatot biztosítson 
a temető fenntartási kiadásaihoz, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
 
14.) napirendi pont - az Ercsi SE tájékoztatója  
 
 Gólics Ildikó elnök köszönti Juhász Jánost, az Ercsi Sportegyesület vezetőjét, és felkéri, 
hogy tartsa meg a tájékoztatóját. 
Juhász János elnök elmondja, hogy az Egyesület megnyerte az idei bajnokságot, ezzel 
lehetőséget kapott az NB II-be történő feljebblépésre. Ezt a lépést meg kell fontolnia mind az 
Egyesületnek, mind az Önkormányzatnak. Az Egyesület minden évben 6 millió Ft támogatást 
kap az Önkormányzattól, ez az összeg azonban kevés lesz, ha a csapat nevez a jövő évi NB II-
es bajnokságba. Ezen a szinten az Egyesületnek már kötelezően gondoskodnia kell az 
utánpótlás nevelésről, ami megközelítőleg 1 millió Ft-tal növeli majd a költségeket, továbbá a 
csapat évi költségei is emelkedni fognak, körülbelül 2,5 millió Ft-tal. A megemelkedett 
költségeket az Egyesület egymaga nem tudja kigazdálkodni, ehhez kéri az Önkormányzat 
segítségét. Az Egyesületnek 2016. június 30-ig kell eldöntenie, hogy indul-e az NB II-es 
bajnokságon, vagy marad az eddigi szinten. A döntés meghozatalához szükség lenne az 
Önkormányzat részéről egy szándéknyilatkozatra, vagyis hogy a jövő évben plusz juttatással 
támogatni fogja az Egyesület tevékenységét. Ha az Egyesület és az Önkormányzat közösen 
úgy dönt, hogy marad a csapat az NB III-ban, az utánpótlás nevelésről akkor is gondoskodni 
kell, mert az utánpótlás nevelés elhagyása komoly visszaesést jelentene a csapatnak. Ercsi 
eddig jó vonzáskörzet volt a kézilabdát tekintve, azonban a környező településeken sorra 
épülnek a sportcsarnokok, tehát be fog indulni a játékosok elszipkázása.  
Papp György alpolgármester javasolja, hogy az Egyesületnek és az Önkormányzatnak 
közösen kell lobbiznia a támogatásokért. 
Juhász János elnök elmondja, hogy ő mindent megtett és megtesz a támogatások 
megszerzéséért, de az amatőr csapatokat mindig is az Önkormányzat tartotta fenn. 
Lippai Csaba képviselő elmondja, hogy a versenysport mindig is az eredményekről szól, ha 
egy csapat egy ilyen nagyságrendű eredményt kiharcol, akkor a városnak illik támogatni a 
tevékenységét.  
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy a sport egy húzó emberi ágazat, az elért sikerek 
pedig előbbre viszik a várost. Szeretné, ha az Egyesület indulni tudna az NB II-ben, az 
Önkormányzatnak meg kellene próbálni támogatni őket. Támogatja Papp György 
alpolgármester javaslatát. 
Papp György alpolgármester javasolja, hogy az Egyesület a dolgozzon ki a finanszírozására 
egy hosszú távú stratégiát. Véleménye szerint az első lépésnek mindenféleképpen az eddigi 
finanszírozási stratégia átalakításának kell lennie. 



Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a bizottság elviekben támogatja az Ercsi SE. NB II-ben 
történő indulását, és javasolja, hogy a pénzügyi háttér kerüljön kivizsgálásra a soron 
következő képviselő-testületi ülésig. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy az Egyesület nyújtson be egy módosított 
költségvetést, melyben már szerepel az NB II-es indulás és az utánpótlás nevelés is. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi SE tájékoztatójáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi SE. tájékoztatójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elvi támogatását adja az Ercsi SE. NBII-
ben történő indulásához, és a szükséges többlet támogatás biztosítására. A Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy az Egyesület által benyújtott költségvetés alapján döntsön a 
részükre nyújtandó támogatás összegéről. 
 
15.) napirendi pont - a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2015. évre vonatkozó 
beszámolójának elfogadásáról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Zoltán rendőr alezredes, az Ercsi Rendőrőrs 
őrsparancsnoka benyújtotta Dr. Sági János rendőr ezredes, a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
vezetőjének Ercsi város 2015. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját. A 
benyújtott beszámoló alapos és részletes. Javasolja az elfogadását. 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 Gárdonyi Rendőrkapitányság 2015. évre 
vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2015. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének Ercsi város 2015. évi bűnügyi – közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóját fogadja el. 
 
16.) napirendi pont - az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Christe Rezső, az Ercsi Polgári Őrség Egyesület elnöke 
elkészítette az Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A benyújtott 
beszámoló alapos és részletes. Javasolja az elfogadását. 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 Polgári Őrség Egyesület 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának 
tudomásul vételéről  

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Polgári Őrség Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételét.  
 
16.) napirendi pont - a Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóról 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Zsolt, a Sina Polgárőr Egyesület elnöke 
elkészítette az Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A benyújtott 
beszámoló alapos és részletes. Javasolja az elfogadását. 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 Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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a Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul 
vételéről  

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Sina 
Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételét.  
 
18.) napirendi pont - beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről 
 
 Gólics Ildikó elnök elmondja, Rózsa Gábor tűzoltó alezredes elkészítette az Érd Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. A benyújtott 
beszámoló alapos és részletes. Javasolja az elfogadását. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült 
fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót 
fogadja el.  
 
19.) napirendi pont - az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. alapítói és tulajdonosi jogainak gyakorlója, a volt ügyvezető kérelmére l megszüntette az 
ügyvezető munkaviszonyát. A Képviselő-testület döntött továbbá az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására történő pályázat kiírásáról. A pályázat 
beadási határideje lejárt, az ügyvezetői feladatok ellátására nem érkezett be pályázat. A Kft.-t 
jelenleg határozott időre - 2016. május 1-től az ügyvezetői pályázat elbírálásáig, illetve az új 
ügyvezető megbízásáig – kinevezett ügyvezető irányítja. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy az új ügyvezető megbízása 2019. december 31-ig 
szóljon, a munkabére pedig egyezzen meg a volt ügyvezető munkabérével. 
Gólics Ildikó elnök támogatja Győri Máté polgármester javaslatát. Megkérdezi, hogy 
valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítását. 
 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megbízásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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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 gyakorlójának, hogy a Kft. 
ügyvezetői feladatai ellátására az új ügyvezetőt 2016. június 1-től 2019. december 31-ig bízza 
meg, teljes munkaidőben, heti negyven órás munkaviszonyban, bruttó 320.000,-Ft/hó díjazás 
ellenében. 
 



20.) napirendi pont - a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a környezetvédelmi alap nyitó egyenlege 2015. január 1-
én 7.037.188.-Ft, záró egyenlege 2015. december 31-én 7.331.544.-Ft, volt. A számla 
egyenlegét az önkormányzathoz 2015. évben befizetett talajterhelési díj 294.356.-Ft-tal 
növelte.  A környezetvédelmi alap számlán elkülönített bevételből környezetvédelmi 
feladatokra 2015. évben nem használt fel az önkormányzat semmilyen összeget, 2016. évben 
az illegális szemétlerakók felszámolására és a 0213/1 hrsz. alatt található rekultivált 
hulladéktesten elvégzendő kötelező mintavételek díjára lehetne felhasználni a 
környezetvédelmi alap egy részét. 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 települési önkormányzati 
környezetvédelmi alap felhasználásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
2015. évben fel nem használt települési környezetvédelmi alapban lévő összeget a Képviselő-testület a 
2016. évben az illegális hulladéklerakók felszámolására és a 0213/1 hrsz. alatt található 
rekultivált hulladéktesten elvégzendő kötelező mintavételek díjára használja fel. 
 
21.) napirendi pont – a mobil színpad felújítására előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő mobil színpad 
szabadtéri és zárt helyiségekben tartott rendezvények kiszolgálására egyaránt alkalmas, 
gazdaságosan szállítható, gyorsan összeállítható. A színpad felülete az elmúlt évek 
igénybevétele során elhasználódott, felújításra szorul. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
kedvező áron ismét használhatóvá tudná tenni a színpadot. 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 mobil színpad felújítására előirányzat 
biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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mobil színpad felújítására előirányzat biztosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
mobil színpad felújítására bruttó 293.878,-Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
 



22.) napirendi pont - a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és 
csapadékvíz elvezetésének tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat bruttó 2.032.000,-Ft előirányzatot 
biztosított a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének 
tervezésére. Az ÉP-KERT Mérnökiroda Tervező-, Kivitelező Kft. árajánlatában szereplő 
sokszorosítási és adminisztratív költségekre nem történt előirányzat biztosítás, melyet 
szükséges pótolni. Javasolja a határozati javaslat támogatását. 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 Munkácsy utca és az Erkel utca 
rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének 
tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bruttó 127.000,-Ft pótelőirányzatot biztosítson a Munkácsy utca és az Erkel utca 
rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének tervezésére az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére. 
 
23.) napirendi pont - a GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő sikerdíj 
kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezetőt, hogy röviden 
ismertesse az előterjesztés tartalmát. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az Önkormányzat az OFB-14 
kódszámú, óvodai férőhelybővítésre kiírt pályázaton elnyert 24 millió Ft támogatást. A 
pályázat benyújtásában való közreműködéséért a GoodWill Consulting Kft.-t díjazás illette 
meg. A díj két tételből állt, az egyik tétel az alapdíj, a második tétel a nyertes pályázat esetén 
fizetendő sikerdíj. A fizetendő alapdíj összege 150.000,-Ft + ÁFA, míg a sikerdíj összege az 
elnyert támogatás 5%-a, azaz 1.200.000,-Ft + ÁFA. Az alapdíj 2015. évben teljes egészében, 
a sikerdíj 2014. évben 50%-ban kifizetésre került. A GoodWill Consulting Kft. benyújtotta 
számláját a fennmaradt sikerdíj összegének kifizetésére, mely bruttó 762.000,-Ft. 
Gólics Ildikó elnök javasolja a bizottságnak, hogy kérje fel Mikóné Horváth Rita belső 
ellenőrt a követelés jogosságának ellenőrzésére. 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 GoodWill Consulting Kft. részére 
fizetendő sikerdíj kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő sikerdíj kiegyenlítésére előirányzat 
biztosításáról 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy Mikóné Horváth Rita 
belső ellenőr vizsgálja meg a sikerdíj kifizetésére benyújtott igény jogosságát.  
 
24.) napirendi pont - az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 782/1) alatt 
lévő ingatlanok megvásárlásának felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szirjákné Birkás Erzsébet felajánlotta az 
Önkormányzatnak megvásárlásra a tulajdonát képező, Ercsi, Kodály Zoltán u. 13/a. szám 
alatti, 781 és 782/2 hrsz-ú ingatlanokat. A felajánlott ingatlanok fekvése nagyon jó, azonban a 
vételár nagyon magas, ekkora összeget az Önkormányzatnak nem áll módjában kifizetni. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám 
(hrsz.: 781. és 782/1) alatt lévő ingatlanok megvásárlásának felajánlásáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 782/1) alatt lévő ingatlanok 
megvásárlásának felajánlásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, az 
Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 782/1) alatt lévő ingatlanok 
megvásárlását. 
 
25.) napirendi pont – az Europethrob marketing applikációs rendszer bevezetésének 
lehetőségéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat részére érkezett egy bemutató ajánlat 
az Europethrob marketing applikációs rendszerről. A bemutató anyagot mindenki 
megtekinthette. A Humán Bizottság nem javasolta a Képviselő-testületnek a marketing 
applikáció bevezetését. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Europethrob marketing applikációs 
rendszer bevezetésének lehetőségéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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az Europethrob marketing applikációs rendszer bevezetésének lehetőségéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, az 
Europethrob marketing applikációs rendszer bevezetését. 
 
 



26.) napirendi pont – a helyiszaki.hu elnevezésű applikációs rendszer bevezetésének 
lehetőségéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat részére érkezett egy bemutató ajánlat a 
helyiszaki.hu elnevezésű applikációs rendszerről. A bemutató anyagot mindenki 
megtekinthette. A Humán Bizottság nem javasolta a Képviselő-testületnek az applikációs 
rendszer bevezetését. 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 helyiszaki.hu elnevezésű applikációs 
rendszer bevezetésének lehetőségéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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a helyiszaki.hu elnevezésű applikációs rendszer bevezetésének lehetőségéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, a 
helyiszaki.hu elnevezésű applikációs rendszer bevezetését. 
 
27.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának eleget téve 
az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége és a vagyongazdálkodásra vonatkozó 
dokumentumainak jogszabályokkal való összhangja, továbbá egymással való harmonizálása, 
valamint a számviteli alapelveknek az érvényesülése felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat 
érdekében új rendelet-tervezet megalkotására került sor. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült 
fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet elfogadását. 
 
28.) napirendi pont – a csatornatisztító jármű garázsának átépítésére előirányzat 
biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja Ercsi Város Önkormányzata az „Ercsi Város 
szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című projekt keretében vásárolt egy új 



csatornatisztító járművet. A jármű biztonságos tárolása nem megoldott, mert a korábban 
garázs céljára szolgáló építmény mérete nem megfelelő. A csatornatisztító autó garázsának 
bővítésére a TRE-MEN Kft. nyújtott be árajánlatot. Javasolja további két árajánlat bekérést a 
soron következő képviselő-testületi ülésre. 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 csatornatisztító jármű garázsának 
átépítésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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a csatornatisztító jármű garázsának átépítésére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja a csatornatisztító 
jármű garázsának átépítését. A Bizottság további két árajánlat bekérést javasolja a soron 
következő képviselő-testületi ülésre. 

 
29.) napirendi pont – a nyári gyermekétkeztetésről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető a napirendi pont rövid 
ismertetésére. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az előző évtől eltérően 2016-
ban már nem pályázati úton történik a szünidei gyermekétkeztetés finanszírozásának állami 
támogatása, hanem egységes normatíva alapján, melynek összege 285,- Ft / adag. A Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság álláspontja az, hogy az önkormányzat kizárólag a 
hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését biztosítsa a 
szünidőben. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság javaslata szerint az 
óvodás korú jogosult gyermekek étkeztetése az óvodában történjék meg, tekintettel arra, hogy 
a városban nincs az óvodáknak hivatalos zárva tartási idejük, a szünidő során folyamatosan 
biztosított az óvodai nevelésben való részvétel, így azok a gyerekek részesülnek majd a 
szünidei gyermekétkeztetésben, akik még nem járnak óvodába, vagy már iskolások. A 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság javasolta továbbá a normatíva 
kiegészítését adagonként 155,- Ft-tal. Jelenleg Ercsiben 414 hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él, a nyári szünetre eső munkanapok száma 55, így 
ez hozzávetőlegesen 3,5 M Ft kiadást eredményezne. Ez az összeg a nyári szünetig 
megállapításra kerülő, illetve a lejáró és meg nem újított jogosultságok, továbbá a beérkező 
kérelmek számának függvényében változik majd. A gyerekek étkeztetését biztosító cég az 
elmúlt szünidőben is tudta a szolgáltatását biztosítani a 285,-Ft/ adag áron. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy ha a gyerekek szünidei étkeztetése megoldható a 
normatíva összegének a terhére, akkor nem javasolja a 155,-Ft/fő összegű kiegészítést. 
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 nyári gyermekétkeztetésről 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a nyári gyermekétkeztetésről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
településen élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 
2016-ban a nyári gyermekétkeztetés biztosítását.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a nyári gyermekétkeztetésre 
biztosított normatíva kiegészítését. 
 
30.) napirendi pont – az Alba Perzekútor Kft. ajánlata ingyen készülékek biztosítására 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Alba Perzekútor Kft. 40 készüléket biztosított az 
Önkormányzat részére, melyből jelenleg 18 készülék a szomszéd őr mozgalom munkáját 
segítő Vario típusú készülék és 22 darab, Vario medcare típusú, személyfelügyeletre, 
személyvédelemre, terápiakövetésre, távgondozásra alkalmas készülék. A Közbiztonsági 
Munkacsoport javaslatára az Önkormányzat meg szeretné emelni a Vario medcare típusú 
készülékek számát, melyre árajánlott kért be a Kft.-től. A benyújtott árajánlat alkalmatlan 
mind a bizottsági, mind képviselő-testületi döntés meghozatalára, ezért javasolja a napirendi 
pont elnapolását a június havi bizottsági ülésre. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Alba Perzekútor Kft. ingyen 
készülékek biztosítására vonatkozó ajánlatáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Alba Perzekútor Kft. ingyen készülékek biztosítására vonatkozó ajánlatáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Alba Perzekútor Kft. ingyen 
készülékek biztosítására vonatkozó ajánlatának megtárgyalását a június havi bizottsági ülésre 
elnapolja. 
 
30.) napirendi pont – a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a közbiztonság érdekében a Képviselő-testület a 2016. 
évi költségvetésben térfigyelő kamera fejlesztésére bruttó 1 millió forint összeget különített 
el. A fejlesztés tervezése során felmerült, hogy a jelenleg is beépítésre került 3 MP kamerát 
célszerű telepíteni a Sinatelepi városrész területén. A fejlesztés megvalósítására 1 árajánlat 
érkezett, ezért javasolja további két árajánlat bekérést a soron következő képviselő-testületi 
ülésre. 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 térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 
4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a térfigyelő rendszer fejlesztéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja a térfigyelő rendszer 
fejlesztését. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja további két árajánlat bekérését a 
soron következő képviselő-testületi ülésre. 
 
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és 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 45 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Sira Magdolna 
                                        elnök                                                jkv.hitelesítő 
 
 


