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

   Karsai Gergely bizottsági tag 
   Sandi József bizottsági tag 

     Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                    
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Dr. Hekmanné Balázs Mária 
     Faragó Dávid r.szds. 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
               Bosnyák Istvánné intézményvezető 
     Fekete Nikolett ügyvezető 
     Orbán Balázs ügyvezető 
     Szabó Zsolt polgárőr 
     Christe Rezső polgárőr 
     Tisza Levente üzemeltetési vezető 
     Illés Balázs ügyvezető 
     Faragó Róbert ügyvezető 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Nagy Gábor referens 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik az 
üléshez. A meghívó és az előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre 
kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az elmondottakkal 
kapcsolatban. Bosnyák Istvánné intézményvezető jelzi, hogy a napirendi pontok előtt röviden 
szeretne 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. augusztus 18-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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a Bizottság 2016. augusztus 18-i nyílt ülésének napirendjér ől 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 



1) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
2) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgató munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról 
3) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. szakóraszám-

átcsoportosításához és új szakma igényléséhez történő hozzájárulásról 
4) Koncepció az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évtől kezdődő 

pénzügyi működéséhez 
5) Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezetbe és a Segítő 

Partnerek Szociális Szövetkezetbe tagként történő belépéséről, illetve Szociális 
Szövetkezet létrehozásáról 

6) Az I/20. Ercsi városi vízmű-V és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-
SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2017- 2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének      
(GFT) elkészítéséről 

7) Az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 
biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés beszerzésére előirányzat 
biztosításáról  

8) Az Ercsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
9) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
10) Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 
11) Az Ercsi Harcművészeti Egyesület támogatási kérelméről 
12) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében történő bölcsődei 

ellátás megszervezéséről 
13) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 
14) Főépítész társulási formában történő foglalkoztatásáról 
15) A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
16) Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 

(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról 
17) Villany közmű korszerűsítésére vonatkozó előirányzat biztosításáról 
18) Ercsi Város Önkormányzat és a BluePlan Mérnökiroda Kft. között létrejött 

vállalkozási szerződés módosításáról 
19) Az Ercsi, Ó utca 14. szám (hrsz.: 576) alatti ingatlan megvásárlásáról 
20) Az Eötvös Kápolna védelmére irányuló távfelügyeleti szolgáltatás díjára előirányzat 

biztosításáról 
21) A Fő utca 45. szám alatti önkormányzati bérlakásokról 
22) Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ 920.3 típusú, YKB-780 

rendszámú traktor javítási költségeire előirányzat biztosításáról 
23) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Bosnyák Istvánné intézményvezetőt, hogy tartsa meg napirend 
előtti felszólalását. 
Bosnyák Istvánné intézményvezető elmondja, hogy a Napfény Óvoda komoly 
létszámhiánnyal küzd. Jelenleg 4 fő óvodapedagógussal kevesebben vannak, mint amennyi a 
napi munkavégzéshez szükség lenne. Erre sürgősen megoldást kell találni. Az álláshelyeket a 
létező összes fórumon hirdeti, azonban nem akad a kötelezően előírt végzettséggel rendelkező 
jelentkező. Sajnos az óvodapedagógusi létszámhiány országos probléma, Fejér megyében 
jelenleg 31 üres álláshely vár betöltésre. A probléma átmeneti megoldásaként felmerült, hogy 
utolsó éves főiskolásokat, illetve nyugdíjasokat alkalmazna heti 10 órában, délutánonként. A 
kollégák túlterheltsége akár további leszámolásokat is eredményezhet. Arra kéri a Bizottság 



tagjait, hogy támogassák a kiírt álláshirdetésben további plusz támogatások megemlítését. 
Arra gondolt, hogy a jelentkezők számára vonzó lehet akár lakhatási támogatás nyújtása. 
Gondolt arra is, hogy támogatni lehetne a dajkát átképzését tanulmányi szerződés keretében. 
Véleménye szerint hosszú távú megoldás az országos és helyi üres álláshelyek betöltésére az 
volna, ha a szigorú szakmai követelményeken a törvény módosításával enyhítene a Kormány. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a törvény módosítás lassan halad. Támogatja a 
felvetett ötleteket, azonban azt meg kell vizsgálni, hogy milyen forrásból lehetne hozzá 
biztosítani a pénzügyi hátteret. Tudomása szerint az Önkormányzatnak jelenleg nincs 
kiadható szolgálati lakása. A kollégák túlterheltségét addig is kompenzálni kell a túlórák 
kifizetésével, illetve egy ösztönző rendszer bevezetésével. 
Gólics Ildikó elnök kiadható szolgálati lakás hiányában javasolja az albérleti hozzájárulás 
felajánlását. Megkérdezi, hogy a kialakult munkaerőhiány pedagógus asszisztensekkel 
átmenetileg megoldható-e.  
Bosnyák Istvánné intézményvezető támogatja az albérleti hozzájárulás lehetőségét, 
véleménye szerint az 50%-os hozzájárulás megfelelő lenne. A pedagógus asszisztensek 
alkalmazása törvényellenes lenne, az álláshelyek konkrétan meghatározott végzettséggel 
tölthetőek csak be.   
Gólics Ildikó elnök kéri a bizottság támogatását arra vonatkozóan, hogy az Ercsi óvodák 
álláshirdetésében a lakhatási hozzájárulás lehetősége felajánlásra kerülhessen. 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 óvodapedagógusi álláshelyek 
betöltésének elősegítésére lakhatási hozzájárulás felajánlásáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az óvodapedagógusi álláshelyek betöltésének elősegítésére lakhatási hozzájárulás 
felajánlásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az óvodapedagógusi 
álláshelyek betöltésének elősegítésére a lakhatási hozzájárulás biztosítását. 
 
1.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Faragó Dávid rendőr századost, hogy röviden tartsa meg 
beszámolóját. 
Faragó Dávid r.szds. elmondja, hogy az elmúlt hónapban 50 új bűncselekmény történt a 
városban, többek között rongálás, garázdaság, betörés és lopás. Az elkövetői kör azonos, ezért 
az ügyeket összevonva kezeli a rendőrség. Az állomány egy részének a határra történő 
elvezénylése hónapról hónapra folyamatos, a kieső rendőröket túlóra elrendelés terhére 
pótolják. A július havi rendezvények rendőri és polgárőri biztosítás mellett rendben 
lezajlottak, az augusztus és szeptember havi rendezvények megfelelő számú rendőri jelenléttel 
biztosítva lesznek. 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a lakosság nyugalma érdekében a helyi cigány családok 
között kialakult konfliktust a rendőrség kiemelten kezelje. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid beszámolót és felkéri Czobor Imre nyugdíjas 
törzsőrmestert, hogy röviden tartsa meg beszámolóját. 



Czobor Imre ny.r.alezr. elmondja, hogy az elmúlt hónapban kiemelkedő esemény nem volt. 
A Rendőrség a kamera felvételeket felhasználva több esetben intézkedést foganatosított. Az 
elvezényelt rendőri állomány hiánya megnehezíti a térfigyelést, de ezt a problémát 
megpróbálják áthidalni. A kamerák megfelelő módon működnek. Javasolja, hogy a legrégebbi 
nyolc darab kamera cseréjének szükségességét vegye figyelembe a Képviselő-testület a 2017. 
évi költségvetés tervezésekor. Ezek a kamerák elavultak, néha akadozik a működésük. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy a rongálások, illetve az illegálisan lerakott hulladékok 
esetében is használhatóak-e a térfigyelő felvételei. 
Faragó Dávid r.szds. elmondja, hogy a rongálási ügyek felderítésében jól használhatóak a 
felvételek. Illegális hulladéklerakás esetében is jól használhatóak, bár ebben az esetben a 
tettenérés lenne a legmegfelelőbb. Sajnos ezekben az ügyekben csak felderítés esetén indul 
eljárás. 
Czobor Imre ny.r. alezr. elmondja, hogy az illegális hulladékok lerakása leggyakrabban 
olyan területen történik, ami kiesik a kamerák látószögéből. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Tűzoltó torony tövébe ültetett növényeket 
gyakran megrongálják. Kéri, hogy ilyenre, illetve a gumi égetésekre is fokozottan figyeljenek 
a térfigyelő kamerák. 
Faragó Dávid r.szds. elmondja, hogy a gumi égetések ügyében, ha észlelik, illetve ha 
bejelentés érkezik, akkor a járőrök minden esetben kimennek a helyszínre, azonban addigra a 
tettesek eloltják a tűzet. Ilyen esetben a légszennyezés miatt szabálysértés történhet, aminek a 
mértékét azonban nehéz bizonyítani. Illegális hulladéklerakás esetén nehéz a felderítés, eddig 
minden sikeres felderítés esetében megtörtént a feljelentés. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid beszámolót és felkéri Christe Rezső polgárőrt, hogy 
röviden tartsa meg beszámolóját. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban 29 alkalommal, 300 óra felett 
teljesítettek szolgálatot. A tűzgyújtások miatt érkezett sok bejelentés okán kéri, hogy a 
lakosság legyen tájékoztatva arról, hogy a kerti égetések és a tűzgyújtási tilalom két teljesen 
eltérő ügy. Elmondja, hogy a polgárőrségek részére, a közbiztonság növelése érdekében 
megnyílott egy pályázati lehetőség, ahol rendszámfelismerő rendszer beszerzésére lehet 
pályázni. A pályázati anyaghoz mellékelni kell az Önkormányzat és a Rendőrség javaslatát is. 
Ebben kéri az illetékesek segítségét. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid beszámolót és átadja a szót Szabó Zsolt polgárőrnek. 
Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban 148 órás szolgálatot adott a 
polgárőrség. Sinatelepen rendkívüli esemény nem történt. A létszámelvonás miatt a 
rendőrséggel közös szolgálatot nem teljesítettek. A Sinatelepi Közösségi Ház körüli 
munkálatok folyamatban vannak. Várhatóan a következő héten a térfigyelő kamera 
kihelyezése is megtörténik.  
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid tájékoztatót és 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: 
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a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
2.) napirendi pont – az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az ügyvezető igazgató megbízása augusztus 31-én lejár. 
Az ügyvezetői megbízás betöltésére pályázatot kell kiírni, mely a Kft. taggyűlésének 
hatáskörébe tartozik. Ahhoz, hogy a taggyűlésen a tagönkormányzatok polgármesterei is 
döntési felhatalmazással bírjanak, szükség van a pályázati felhívás szövegének a képviselő-
testületek általi elfogadására és ezt követen a döntési javaslat taggyűlés elé terjesztésére. Az 
előterjesztés mellé mellékelve van a Dr. Ákos Elek ügyvéd úr által készített tájékoztató és a 
pályázati felhívás javasolt szövege. A taggyűlésnek döntenie kell arról is, hogy a pályázati 
eljárás lebonyolításának végéig, az ügyvezetői megbízás megadásáig a Kft. tovább tudjon 
működni, azaz a javaslat szerint szükséges a jelenlegi ügyvezető megbízása a munkakör 
betöltésére a pályázati eljárás végéig.  
 
Karsai Gergely bizottsági tag 19 óra 10 perckor megérkezik. 
 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakörének 
betöltésére pályázat kiírásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgató munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének a Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének 
betöltésére pályázat kiírását. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
mellékelt pályázati felhívás tartalmával történő egyetértést, és javasolja továbbá, hogy a 
Képviselő-testület hatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy annak elfogadását 
szavazatával támogassa a Kft. taggyűlésén.      
 
 A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakörének 
ellátásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgató munkakörének ellátásáról 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Kft. ügyvezető igazgatói 
munkakörének betöltésére szóló pályázati eljárás lebonyolításának idejére – a pályázat alapján 
megbízandó ügyvezető igazgató munkába állásáig – Fekete Nikolettet bízza meg az 
ügyvezető igazgató feladatok ellátásával. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja felhatalmazni Győri Máté 
polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését szavazatával képviselje a Kft. taggyűlésén. 
 
3.) napirendi pont - az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
szakóraszám-átcsoportosításához és új szakma igényléséhez történő hozzájárulásról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Fekete Nikolett ügyvezető igazgató azzal a kéréssel 
fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy mint fenntartó, járuljon hozzá a Kft. kapacitás-
átcsoportosításához és új szakma igényléséhez. Felkéri Fekete Nikolett ügyvezető igazgatót, 
hogy röviden foglalja össze az előterjesztés tartalmát. 
Fekete Nikolett ügyvezető igazgató elmondja, hogy az átcsoportosítás érinti a 
Belgyógyászatot, ahol a jelenlegi 12 órás óraszám megemelkedne 14 órára, a Fül-orr-
gégészetet, ahol a jelenlegi 16 órás óraszám 10 órára csökkenne, és a szemészetet, ahol a 
jelenlegi 12 órás óraszám 13 órára emelkedne. A kapacitás átcsoportosítás során fennmaradt 
heti 3 óra terhére új szakma engedélyezését kérné a Kft. a szakmai hatóságtól endokrinológia, 
anyagcsere-betegségek, diabetológia címen. A tervezett óraszám átcsoportosítások 
pénzmozgást nem vonnak maguk után. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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. szakóraszám-átcsoportosításához és új szakma 
igényléséhez történő hozzájárulásról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
219/2016. (VIII.18.) sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. szakóraszám-
átcsoportosításához és új szakma igényléséhez történő hozzájárulásról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. fenntartója, járuljon 
hozzá a Kft., mint egészségügyi szolgáltató, az Országos Egészségbiztosító Pénztárral 2011. 
március 31-én kötött és 2013. május 1-én módosított, 06M8800014 számú finanszírozási 
szerződésben lekötött kapacitáson belüli óraszám átcsoportosításhoz, továbbá a kapacitás-
átcsoportosítás során fennmaradt heti 3 óra terhére „endokrinológia, anyagcsere-betegségek, 
diabetológia” néven új szakma engedélyezésére vonatkozó kérelem benyújtásához. 
 
4.) napirendi pont - koncepció az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évtől 
kezdődő pénzügyi működéséhez 
 



Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy év végén lejár az 5 éves fenntartási időszak, ami az 
intézmény finanszírozásában instabil állapotot okoz. A Kft. által elkészített koncepciót 
mindenki megismerhette. A továbbiakról az érintett települések önkormányzataival a 
tárgyalások folyamatban vannak. 
Fekete Nikolett ügyvezető igazgató elmondja, hogy a koncepcióban három lehetőség van 
felvázolva. Az első, hogy az önkormányzati hozzájárulás mértéke a betegszám / igénybevétel 
függvényében kerüljön meghatározásra. A második, hogy a meglévő lakosságszámon túl a 
települések távolságát is figyelembe vennék a hozzájárulás mértékének meghatározásakor. 
Harmadik lehetőségként megfontolandó, hogy a 2017. után belépő önkormányzatoktól 
belépési díjat kérjen a kft. 
Győri Máté polgármester támogatja az első javaslatot, azonban annak további kidolgozását 
javasolja. Véleménye szerint 2017-ben meglehetne tartani az eddigi hozzájárulás mértékét, 
majd 2018-tól lakosságszámtól függővé tenni a hozzájárulás mértékét. 
Karsai Gergely bizottsági tag tart attól, hogy mi lesz a finanszírozással, ha a három másik 
tagönkormányzat kilép a megállapodásból és nem a Kft-nek nem sikerül új tagokkal 
megállapodnia.  Javasolja a tagönkormányzatok motiválását. 
Fekete Nikolett ügyvezető igazgató elmondja, hogy Baracska és Kajászó már megpróbált 
Székesfehérvárhoz csatlakozni, de ott nem fogadták be őket. Az előzetes tárgyalások alatt 
kiderült, hogy Baracska havi 1,5 millió Ft-ot tud fizetni, míg Kajászó csak az eddig fizettet 
hozzájárulás összegét tudja vállalni. Ráckeresztúr az elmúlt öt évben közel 40 millió Ft 
tartozást halmozott fel, a jövőre vonatkozóan pedig nem tudnak még mit mondani, mivel 
nehéz anyagi körülmények között vannak. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a koncepciót alkalmasnak tartja átgondolásra. 
Szükségesnek tartja azonban a koncepció kiegészítését egy, az ügyvédek által elkészített és az 
ÁNTSZ-szel valamint az OEP-pel egyeztetett megállapodás tervezettel, mely teljes körűen 
szabályozza az Kft. mint egészségügyi intézmény és a partner valamint tagönkormányzatok 
együttműködését, beleértve a működési hozzájárulástól az egyéb működési feltételeit. Ez 
szükséges volna az intézmény további működésének pénzügyi és szakmai koncepciója 
érdekében is. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy az eddigi tagönkormányzatokkal történő 
együttműködésre valamint az új partnerekkel történő együttműködésre külön-külön kellene 
kidolgozni a megállapodás tervezetet. Támogatja, hogy a tagok, akik 155 fő feletti 
betegszámot biztosítanak, fix összeggel járuljanak hozzá a működéshez. 
Gólics Ildikó  elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. 2017. évtől kezdődő pénzügyi koncepciójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
220/2016. (VIII.18.) sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évtől kezdődő pénzügyi 
koncepciójáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja a Kft. 2017. évtől kezdődő 
pénzügyi működéséhez szükséges, a Kft. valamint a meglévő és új tagok közötti 
együttműködési megállapodás elkészítését. A megállapodás tervezet elkészítésének határideje 
a soron következő Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 



 
5.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezetbe 
és a Segítő Partnerek Szociális Szövetkezetbe tagként történő belépéséről, illetve 
Szociális Szövetkezet létrehozásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Khronos Szociális Szövetkezetek Munkaadói 
Érdekvédelmi Egyesület azzal a javaslattal kereste meg Ercsi Város Önkormányzatát, hogy 
lépjen be tagként a Kifarill Szociális Szövetkezetbe és a Segítő partnerek Szociális 
Szövetkezetébe, illetve fontolja meg egy új Szociális szövetkezet megalapítását. Felkéri Illés 
Balázst és Faragó Róbertet a tájékoztatójuk megtartására. 
Illés Balázs szövetkezeti képviselő elmondja, hogy a Khronos Egyesület több mint 400 
Szociális szövetkezetett, illetve 200-nál is több őstermelőt, egyéni vállalkozót képvisel. Célja, 
hogy az egymással kapcsolatban álló szociális szövetkezeti, tagi, illetve vállalkozói 
rendszereken keresztül segítse a szociálisan rászoruló re integrációját a munkaerő piacra, 
miközben ezek a rendszerek valós piaci és társadalmi output igényeket szolgáljanak ki. Az 
önkormányzati működési források csökkenése mellett továbbra is megoldást kíván a szociális 
segélyezés a rászorulók számára, valamint ezen személyek segítése, hogy újra munkát 
találjanak. A helyi önkormányzatok, az általános tagi kötelezettségek teljesítésével tagjai 
lehetnek szociális szövetkezeteknek, amelyek alapesetben a tagdíj fizetésén túl nem jár egyéb 
kötelezettségekkel. Ezen túlmenően az önkormányzat informálhatja a helyi, szociálisan 
rászoruló személyeket, hogy ők is beléphetnek egy-egy szociális szövetkezetbe. Ennek azért 
van jelentősége, mert a foglalkoztatást és képzést segítő pályázatok és támogatási programok 
előnyben részesítik az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezeteket, illetve 
azokat, amelyeknek tagjai között hátrányos helyzetű (pl.: közfoglakoztatott) személyek 
vannak. Adott személyek és az önkormányzat több szociális szövetkezetben is lehetnek tagok 
A helyi önkormányzatok szociális szövetkezei tagsága idén júliustól lett ismét időszerű, mikor 
is hosszabb idő után immár konkrét támogatási formában is megjelent az a kormányzati 
szándék, hogy a szociálisan rászorultakat szociális szövetkezeti formákon keresztül, a munka 
világába visszaterelve támogassák. Az önkormányzat, illetve a rászorulók tagi belépésével 
kapcsolatos információkat, valamint a bejegyzés jogi támogatását a Khronos Egyesület adja. 
Ugyanez vonatkozik az új szociális szövetkezet alapítására is. A működéshez szükséges 
könyvviteli, jogi és adminisztratív ügyeket ugyancsak a Khronos támogatja. Ezen felül a 
célprogramokkal, pályázatokkal kapcsolatos információk megszerzésében, azok 
lebonyolításában, valamint a működés outputját érintő üzleti lehetőségek felkutatásában, 
illetve új működési funkciók és a szociális szövetkezeti kapcsolatok kialakításában segít még 
a Khronos Egyesület. Előnyős lehet az Önkormányzatnak ha tagként csatlakozik bármely 
szociális szövetkezethez, mert a szociális segélyezés mértéke csökkenhet, ha az addig 
munkanélküli személyek a kedvező szociális szövetkezeti támogatási, pályázati és adózási 
körben munkához jutnak, vagy mert a több szövetkezetben fennálló tagsági kapcsolat 
nagyobb lehetőséget nyújt az eltérő szövetkezeti termelési és szolgáltatási profilok révén a 
foglalkoztatásra, vagy mert a szociális szövetkezetek a saját profiluknak megfelelően 
pályázhatnak képzési programokra is, amelyek ugyancsak segíthetik a rászoruló tagok 
mielőbbi foglalkoztatását, munkaerő piaci integrációját. Előnyös lehet még, mert várhatóak 
olyan pályázatok, amelyek hozzájárulnak az önkormányzati tagok működési költségeihez, 
illetve azon rászorulók, akik már kimerítették az összes segélyezési formát, szociális 
szövetkezeti tagként kedvezményesen fizethetik a havi minimális egészségügyi hozzájárulást. 
A szociális szövetkezetbe tagként történő belépés esetén az Önkormányzaton túl be kell 
léptetni tagnak legalább két közfoglalkoztatott személyt is. Az Önkormányzat részére 
megfontolásra javasolja egy új alapítású szociális szövetkezet létrehozását. Az új alapítású 
szociális szövetkezethez legalább 12 alapító tag szükséges, melyből 7 tag tisztségviselő, 1 tag 



az Önkormányzat és 4 tag szociálisan hátrányos helyzetű magánszemély, akik közül legalább 
2 fő közfoglalkoztatott. Az Önkormányzat részére előnyős lehet új alapítású szövetkezetet 
létrehozni, mert a szociális szövetkezet keretein belül a kedvező pályázati, támogatási és 
működési környezetnek köszönhetően megvalósíthatók azok a felhagyott, vagy meg nem 
valósított városi érdekeltségű projektek, amelyekben többek közt a szociálisan rászorult 
személyeket is foglalkoztatni lehet. A szociális szövetkezeti rendszer révén beszállítóvá válhat 
a szövetkezet más projektekbe, más szövetkezeteknek, vagy gazdasági társaságoknak. A 
projektekhez képzés formájában is igénybe vehető támogatás. A szövetkezetnek nincs 
működési kötelme, elég akkor a funkciókkal feltölteni, ha erre létrejöttek a megfelelő feltétek, 
a szövetkezet fenntartása a kötelező cégjogi ügyekkel kapcsolatos költségeken túl 
gyakorlatilag csak akkor kerül pénzbe, ha van működés.  
Faragó Róbert szövetkezeti képviselő elmondja, hogy a „Fókuszban az önkormányzati 
tagsággal rendelkező Szövetkezetek” elnevezésű belügyminisztériumi célprogram most fut, 
melyhez még augusztus 31-ig lehet csatlakozni. A szociális szövetkezet megalapítása 
megközelítőleg 200 ezer Ft lenne, illetve tevékenység esetén a tagoknak jövedelmet kell 
biztosítania.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület már korábban is foglalkozott 
egy szociális szövetkezet létrehozásának az ötletével. Felmerült egy fűrészmalom vagy 
kertészet szövetkezeti formában történő létrehozása. Helyben egy ilyen jellegű szövetkezet 
körülbelül 20 főnek tudna munkát biztosítani. A Parafix Kft. kapcsolatban álla Kifarill 
Szociális Szövetkezettel, ahol célirányos tanácsokkal tudnák a szakemberek az 
Önkormányzatot ellátni. Az augusztus 31. valóban szűkös határidő, de még át tudjuk 
gondolni. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a Parafix Kft. tapasztalata valóban nagy 
segítség lehet, de ezt a témát alaposabban körbe kell járni a döntéshozatal előtt. 
Karsai Gergely bizottsági tag megkérdezi, hogy mennyi az alkotmányos költség. 
Illés Balázs szövetkezeti képviselő elmondja, hogy jelen esetben nincs alkotmányos költség. 
A Khronsz Egyesület segíti a pályázatok elkészítését, felajánlhat egy menedzsert a pályázat 
levezénylésére. Teljes körűen minden le van fektetve.  
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy Ercsiben a közfoglalkoztatottak nagy része 
iskolázatlan, munkatapasztalattal nem rendelkező személy. Őket hogyan lehetne integrálni 
egy szociális szövetkezetbe? 
Illés Balázs szövetkezeti képviselő elmondja, hogy a leírt rétegnek is van egy mozgósítható 
része. Ha a közfoglalkoztatott tag lesz, elvégez egy meghatározott tanfolyamot és utána a saját 
vagy más szövetkezet munkát tud neki adni. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy nagyon közel van az augusztus 31-i határidő. A döntés 
előtt az előkészítendő papírokat előre kell megismernie a Képviselő-testületnek.  
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy a Képviselő-testület már korábban foglalkozott a 
szociális szövetkezet létrehozásának gondolatával, amit megfontolás után elvetett. Ő és egy 
hivatali alkalmazott részt is vett egy több napos előadássorozaton, ahol a szövetkezetek 
létrehozása volt a téma. Nem javasolja az Önkormányzatnak, hogy tagként belépjen bármely 
szociális szövetkezetbe, illetve nem javasolja egy saját szövetkezet létrehozását sem. 
Tudomása szerint a szociális szövetkezetben a tagok felelőssége általános és egyetemleges.  
Illés Balázs szövetkezeti képviselő elmondja, hogy ez nem így van. A tagok csak a tagság 
erejéig vállalnak felelősséget. 
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy ez nem igaz, mert a szövetkezeti törvény szerint 
az adósság 1 tagon is behajtható, és a tagok közül bárki választható.  
Illés Balázs szövetkezeti képviselő elmondja, hogy a szövetkezetnél nem létezhet 
egyetemleges felelősségvállalás. Érdekinformációs forma, érdekek mentén működnek együtt 
és a profitot egymás között osztják szét.  



Papp György alpolgármester elmondja, hogy az elmondottak alapján a csatlakozás 
kötelezettséggel nem jár, és már tapasztalt cégek segítenének az Önkormányzatnak. 
Sandi József bizottsági tag javasolja, hogy a végső döntés előtt a jegyző úr és az 
önkormányzat jogászai nézzenek utána a szövetkezetek jogi hátterének.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az elhangzottak alapján augusztus 31-ig nem fog 
tudni döntést hozni a Képviselő-testület, szintén javasolja az alapos utánajárást a jogi 
háttérnek. A közfoglalkoztatás a jelenlegi formájában már nem működhet sokáig, a kialakuló 
helyzetre a szociális szövetkezet lehet a megoldás, és ehhez kapna most Ercsi segítséget. Ez 
még ismeretlen terület, de ha működőképes, akkor Ercsi és az emberek érdekében bele kell 
vágni.  
Gólics Ildikó elnök javasolja a napirendi pont elnapolását, mert információ hiányában nem 
lehet megalapozott döntést hozni. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Önkormányzatának a Kifarill 
Szociális Szövetkezetbe és a Segítő Partnerek Szociális Szövetkezetbe tagként történő 
belépéséről, illetve Szociális Szövetkezet létrehozásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezetbe és a Segítő Partnerek 
Szociális Szövetkezetbe tagként történő belépéséről, illetve Szociális Szövetkezet 

létrehozásáról 
   
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezetbe és a Segítő Partnerek Szociális 
Szövetkezetbe tagként történő belépéséről, illetve Szociális Szövetkezet létrehozásáról szóló 
napirendi pont megtárgyalásának elnapolását. 
 
Gólics Ildikó elnök 20 óra 40 perckor 10 perces szünetet rendel el. 
 
Gólics Ildikó elnök 20 óra 50 perckor folytatja a bizottsági ülést. 
 
6.) napirendi pont - az I/20. Ercsi városi vízmű-V és az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2017- 2031. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Tisza Levente üzemeltetési vezetőt, hogy röviden foglalja össze 
az előterjesztés tartalmát. 
Tisza Levente üzemeltetési vezető elmondja, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet minden 
évben a Fejérvíz Zrt. készíti el egy, az Önkormányzattal kötött korábbi megállapodás alapján. 
Az előterjesztésben szereplő Terv a 2017-2031 közötti időszakra vonatkozik. A Terv 
plasztikus, ezért minden évben felül kell vizsgálni. A 2017. évi tervben szerepel 10 szivacs 
beadási pont beépítése, mely a mangánlerakódások eltávolítására szolgál.  
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-
1-001-00-03) 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 
222/2016. (VIII.18.) sz. határozata 

az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 
2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elkészítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint ellátásért felelős, az I/20. Ercsi városi víziközmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű 
víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét e határozat 1. számú 
melléklete szerint fogadja el. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint ellátásért felelős, az I/20. Ercsi városi víziközmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű 
víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét e határozat 2. számú melléklete 
szerint fogadja el. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint ellátásért felelős jelentse ki, hogy az I/20. Ercsi Városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) 
elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv Ercsit érintő részével összhangban van. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja kijelenteni a Képviselő-
testületnek az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű 
rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban, hogy az Önkormányzat a 2017. évi 
víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a 2016-os vállalásokon felül további, a 
korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással nem 
rendelkezik. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Fejérvíz Zrt. által elkészített és a Képviselő-testület által jóváhagyott, az I/20. Ercsi városi 
vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2017-2031. 
évi időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részére történő megküldésére az Ercsi víziközművét üzemeltető FEJÉRVÍZ ZRt-t 
(8000 Székesfehérvár, Király sor 3.) bízza meg. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 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 
223/2016. (VIII.18.) sz. határozata 

az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 
elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) 

elkészítéséről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy, 
mint ellátásért felelős, az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-
001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét e 
határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el. 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint ellátásért felelős, az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-
001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét e határozat 
2. számú melléklete szerint fogadja el. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja kijelenteni a Képviselő-
testületnek, hogy az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-
00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT a területrendezési tervvel és a 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv Ercsit érintő részével összhangban van. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja kijelenteni a Képviselő-
testületnek, hogy az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-
00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban kijelenti, hogy 
az Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a 2016-os 
vállalásokon felül további, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre 
fordítandó anyagi forrással nem rendelkezik. 
 

7.) napirendi pont - az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való 
rácsatlakozásának biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés 
beszerzésére előirányzat biztosításáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület egy korábbi határozatával döntött az 
Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 
biztosításához szükséges engedélyezési terv elkészítéséről. A főnyomócső és a csonk közé 
mindhárom ingatlan esetében szennyvízátemelő berendezés megépítése szükséges. A Fejérvíz 
Zrt. benyújtotta árajánlatát, amely magában foglalja a szükséges 3 darab szerelvényezett 
polipropilén szennyvízaknát és a 3 darab vészszintjelzőt. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
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, Mártírok útján három ingatlan 
szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő 
berendezés beszerzésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
224/2016. (VIII.18.) sz. határozata 

az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 
biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés beszerzésére előirányzat 

biztosításáról  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 
biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés beszerzésére bruttó 1.211.580,-Ft 
előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a céltartalékok között 
elkülönített szennyvíz eszközhasználati díj terhére.  
 
8.) napirendi pont - az Ercsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Humán Bizottság már megtárgyalta az Egyesület 
kérelmét és 500.000,-Ft támogatás nyújtására tett javaslatot. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy mielőtt a Bizottság határozna a 
kérelemmel kapcsolatban, elmondaná, hogy az általános tartalék kerete felhasználásra került. 



A költségvetésben a Kishíd utcai ingatlan felújítására elkülönített 4,9 millió Ft felszabadult, 
illetve a Kinizsi SE részére, a TAO önrészre van még elkülönítve egy meghatározott keret, 
ami a későbbiekben felhasználható lesz, ha a Kinizsi SE mégsem tartana rá igényt ebben az 
évben.  
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy a Kinizsi SE nevében az önrész 
felhasználásról nem tud nyilatkozni. Támogatja az Egyesület kérelmét azzal a feltétellel, hogy 
a 2017. évre tervezett további 500 ezer Ft támogatás csak abban az esetben kerül kifizetésre, 
ha a most tárgyalt kérelem összege valóban utánpótlás nevelésre lesz fordítva. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Sportegyesület támogatási kérelméről 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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az Ercsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
500.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson az Ercsi Sportegyesület részére, a 
2016/2017-es bajnoki szezonban történő részvételre és az utánpótlás nevelés költségeire, az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
9.) napirendi pont - az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Humán Bizottság már megtárgyalta az Alapítvány 
kérelmét és nem javasolta a kérelem támogatását. 
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy az Alapítványok támogatási kérelmét elvből 
elutasítja. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
támogatási kérelméről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatását. 
 
10.) napirendi pont - az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Humán Bizottság már megtárgyalta az Egyesület 
kérelmét és 100.000,-Ft támogatására tett javaslatot. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 



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 Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
227/2016. (VIII.18.) sz. határozata 

az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
100.000-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület részére, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház gyermekosztálya 
részére történő sürgősségi diagnosztikai eszközcsomag beszerzésére az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
11.) napirendi pont - az Ercsi Harcművészeti Egyesület támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Humán Bizottság már megtárgyalta az Egyesület 
kérelmét és 100.000,-Ft támogatására tett javaslatot. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
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 Harcművészeti Egyesület 
támogatási kérelméről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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az Ercsi Harcművészeti Egyesület támogatási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
100.000-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson az Ercsi Harcművészeti Egyesült 
részére, a 2016. december 17-én megrendezendő Barátság Kupa elnevezésű verseny 
költségeire az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
12.) napirendi pont - a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
történő bölcsődei ellátás megszervezéséről 
 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
kérte Önkormányzatunk javaslatát bölcsődei ellátás megszervezésére vonatkozóan a társulás 
keretei között. Miután az Önkormányzat már benyújtotta a TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázatot családi bölcsőde létrehozására Ercsiben, így a bölcsődei ellátás Ercsiben a pályázat 
elnyerésével megoldottá válik. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás keretében történő bölcsődei ellátás megszervezéséről 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében történő bölcsődei ellátás 
megszervezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében történő bölcsődei ellátáshoz 
történő csatlakozást. 
 
13.) napirendi pont - a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
kérte Önkormányzatunkat, hogy hagyja jóvá a Társulási megállapodás módosítását, mely a 
Társulás keretében történő bölcsődei ellátás megszervezése miatt került módosításra. Ercsit a 
bölcsődei ellátás Társulás keretében történő megszervezése nem érinti, azonban mint társulási 
tagnak, nekünk is jóvá kell hagyni a módosított társulási megállapodást. Megkérdezi, hogy 
valakinek van-e 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 Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Szent 
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításának a 
társulási tanács 27/2016. (VII.14.) sz. határozata – e határozat 1. sz. melléklete – szerinti, 
továbbá a társulási megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben – e határozat 2. sz. 
melléklet szerinti – jóváhagyását. 
 
14.) napirendi pont - főépítész társulási formában történő foglalkoztatásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a megváltozott törvény, jogszabályi feltételek miatt 
jogszabályi kötelezettség lett a főépítész foglalkoztatása. Lehetőség van a főépítész társulási 
formában történő foglalkoztatására. Javasolja a határozat támogatását. Megkérdezi, hogy 
valakinek van-e 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 Főépítész társulási formában történő 
foglalkoztatásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

231/2016. (VIII.18.) sz. határozata  
előzetes szándéknyilatkozat a főépítész társulási formában történő foglalkoztatásához 

történő csatlakozásról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
csatlakozzon a főépítészi feladat Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
történő ellátásához, és viselje a Társulás társulási megállapodásában meghatározott módon 
annak arányos költségeit. 
 
15.) napirendi pont - a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztés 
tartalmát. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a jogszabályi változások okán szükségessé vált a 
közterület használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új 
rendelet megalkotása. A rendelet tervezetbe végrehajthatóbb rendelkezések lettek beépítve, 
illetve nem egyértelmű lehetőségek is belefoglalásra kerültek. A rendelet 2017. január 1-én 
lép majd hatályba, ezért 2017. évben a Képviselő-testületnek nem lesz majd felülvizsgálati 
kötelezettsége. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
16.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztés 
tartalmát. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az SZMSZ 5. számú függelékének módosítása azért 
szükséges, mert a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 4. alcíme egy új, a 12. §-al 
kiegészült. Az SZMSZ módosításáról hozott határozatott a Magyar Államkincstár felé be kell 
nyújtani. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Város Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú 
függelékének módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékének melléklet szerinti 
módosítását. 
 
17.) napirendi pont - villany közmű korszerűsítésére vonatkozó előirányzat 
biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Fő utca 45. szám 
alatti ingatlanon az E.ON kikötötte a villamos áramot. Az ingatlanon önkormányzati 
bérlakások találhatók és a szolgáltató csak akkor köti vissza az áramot amennyiben a jelenlegi 
jogszabályoknak megfelelnek az ingatlanon található villanybekötések. Amennyiben a 
villamos korszerűsítés nem készül el a lakók áram nélkül maradnak. Megkérdezi, hogy 
valakinek van-e 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 villany közmű korszerűsítésre előirányzat 
biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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villany közmű korszerűsítésre előirányzat biztosításáról    
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek bruttó 
492.506,-Ft előirányzatot biztosítását a Fő utca 45. szám alatti önkormányzati bérlakás villany 
közmű korszerűsítésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére.   
 
18.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat és a BluePlan Mérnökiroda Kft. között 
létrejött vállalkozási szerződés módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület egy korábbi határozatával döntött a 
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
projekt előkészítéséről, melyben a pályázat elkészítésével és nyertes pályázat esetén a 
projektmenedzseri feladatok ellátásával a BluePlan Mérnökiroda Kft.-t bízta meg. A felek 
között létrejött vállalkozási szerződésben rögzítésre került, hogy a Kft. a vállalt szolgáltatás 
elvégzéséért a projekt elszámolható költségeinek 4%-val megegyező összegű díjazásban 
részesül, továbbá, hogy az Önkormányzat a szolgáltatás díját a beadott pályázat terhére 



kívánja elszámolni a Támogatási Szerződés megkötését követően, valamint, hogy a díj egy 
részletben kerül kiegyenlítésre. Rögzítésre került továbbá, hogy a számlát a Tervező a 
pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződés hatályba lépését követően nyújtja be, a 
végszámla összege pedig a projekt elszámolható költségeinek 4%-val megegyező összeg. A 
BluePlan Mérnökiroda Kft. képviselője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 
járuljon hozzá a felek között létrejött vállalkozási szerződés 7. pontjának módosításához 
aszerint, hogy a szolgáltatás díja két részletben, az első rész-számla ellenében bruttó 190.500,-
Ft, a második részszámla ellenében a projekt 4%-ából fennmaradó összeg kerüljön kifizetésre. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 
javaslatot: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat és a BluePlan 
Mérnökiroda Kft. között létrejött vállalkozási szerződés módosításáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat és a BluePlan Mérnökiroda Kft. között létrejött vállalkozási 
szerződés módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja a Képviselő-testület 
hozzájárulását az Ercsi Város Önkormányzat és a BluePlan Mérnökiroda között, a VP-6-
7.4.1.1-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó előkészítési és mérnöki tervezési tevékenység 
elvégzésére létrejött vállalkozási szerződés 7.1. pontjának módosításához. 
 
19.) napirendi pont - az Ercsi, Ó utca 14. szám (hrsz.: 576) alatti ingatlan 
megvásárlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, Feigl Gyula az Önkormányzat részére felajánlotta megvételre 
a saját tulajdonában lévő tehermentes, Ercsi, Ó utca 14 alatt lévő ingatlant. Az ingatlanról 
értékbecslés készült. A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság és a Képviselő-
testület egy korábbi határozatában már támogatta az ingatlan megvételét 3,5 millió forint 
értékben. Megérkezett a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy az Önkormányzat által felajánlott 
vételárat elfogadja. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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, Ó utca 14. szám (hrsz.: 576) 
alatti ingatlan megvásárlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

236/2016. (VIII.18.) sz. határozata  
az Ercsi, Ó utca 14. 576. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi, Ó utca 14. szám 
(hrsz.: 576.) alatt lévő ingatlan megvásárlását, és az ingatlan vételárára 3.500.000,- Ft 
pénzügyi keretet biztosítását az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. 
 



20.) napirendi pont - az Eötvös Kápolna védelmére irányuló távfelügyeleti szolgáltatás 
díjára előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy hamarosan elkészül a Római Katolikus Egyház 
tulajdonában lévő Eötvös Kápolna felújítása. Az ingatlan megóvása érdekében az épület egy 
napelemmel működő riasztórendszerrel lesz ellátva, mely mellé az Alba Perzekútor Kft. által 
térítésmentesen felajánlott GPRS készülékek is elhelyezésre kerülnek. Javasolja, hogy az 
Önkormányzat járuljon hozzá az Eötvös Kápolna állagmegőrzéséhez azzal, hogy átvállalja a 
távfelügyeleti szolgáltatás költségét. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Eötvös Kápolna védelmére irányuló 
távfelügyeleti szolgáltatás díjára előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Eötvös Kápolna védelmére irányuló távfelügyeleti szolgáltatás díjára előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
felújított Eötvös Kápolna megóvása érdekében vállalja át a Római Katolikus Egyháztól az 
Eötvös Kápolna védelmére irányuló távfelügyeleti szolgáltatási díj költségét, melyre bruttó 
19.812,-Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
 
21.) napirendi pont - a Fő utca 45. szám alatti önkormányzati bérlakásokról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az ÁNTSZ az Önkormányzat tulajdonában lévő Fő utca 
45. szám alatti ingatlannal kapcsolatban észrevételt tett közegészségügyi problémák 
fennállásáról. A lakások jelenleg sem rendelkeznek vezetékes vízzel, fürdőszobával, 
illemhelyiség nem található bennük. A bérlők jelenleg határozott idejű bérleti szerződéssel 
rendelkeznek. Az ingatlanon megüresedő lakásokat új bérlőknek nem célszerű kiutalni, amíg 
közegészségügyi szempontból a problémák nem oldódnak meg, a felújítások nem történnek 
meg. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Fő utca 45. szám alatti önkormányzati 
bérlakásokról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Fő utca 45. szám alatti önkormányzati bérlakásokról    
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület a Fő 
utca 45. szám alatti önkormányzati bérlakások megüresedése után újabb bérlővel nem kíván 
bérleti szerződést kötni.   



 
22.) napirendi pont - az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ 920.3 
típusú, YKB-780 rendszámú traktor javítási költségeire előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy augusztusban, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
használatában lévő MTZ 920.3 típusú traktoron tűz ütött ki, melyet sikerült eloltani, azonban 
a járműben komoly károk keletkeztek. Mivel a tűz nem a rendeltetésszerű használat során 
következet be, javasolt, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a traktor helyreállításához. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő MTZ 920.3 típusú, YKB-780 rendszámú traktor javítási költségeire 
előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ 920.3 típusú, YKB-780 
rendszámú traktor javítási költségeire előirányzat biztosításáról 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi város Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ 920.3 típusú, YKB-780 rendszámú traktor 
javítási költségeire bruttó 420.000,-Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
23.) napirendi pont - a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben 
bekövetkezett szabályozás alapján szükséges a helyi adókról új önkormányzati rendelet 
megalkotása. Emellett az új rendelet megalkotását indokolja a tavalyi év során megemelt 
kommunális adó mértékének a korábbi adó mértékére történő visszaállítása. A rendelet majd 
2017. január 1-én lép hatályba. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 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 helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
 



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 40 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Karsai Gergely 
                                     elnök                                                   jkv.hitelesítő 


