
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. szeptember 22-án 18 órakor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök 

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

     Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                    
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Lippai Csaba képviselő 
     Szabó Zoltán r.alezr. 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
                          Szabó Zsolt polgárőr 
     Christe Rezső polgárőr 
     Tisza Levente üzemmérnök 
               Bosnyák Istvánné intézményvezető 
     Ábrahám Gabriella intézményvezető 
     Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes 
     Orbán Balázs ügyvezető 
     Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Nagy Gábor referens 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 4 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik az 
üléshez. A meghívó és az előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre 
kerültek. Javasolja, hogy a 26) napirendi pont megtárgyalását a meghívott vendégre tekintettel 
a Bizottság a 4) napirendi pont elé vegye előre. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e 
valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. 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. szeptember 22-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
241/2016. (IX.22.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. szeptember 22-i nyílt ülésének napirendjér ől 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 



1) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
2) A Fejérvíz Zrt. beszámolója az Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről 
3) Az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű 

rendszerre vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő GFT-ben szereplő mosatási 
csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról 

4) Az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 
elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030. és 2017-2031. időszakot 
átölelő Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

5) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit beszámolója a közszolgáltatási tevékenységéről 
6) Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójáról 
7) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi 

beszámolójáról 
8) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. kérelméről 
9) Belső ellenőrzési jelentés az ercsi köztemetőt üzemeltető közszolgáltatónak a 2015. 

évi gazdálkodásáról benyújtott elszámolása felülvizsgálatáról 
10) A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
11) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 
12) A Mozaik TV további működéséről 
13) Az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott 

reklámlehetőségről 
14) Az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 
15) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (X.30.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

16) A 0267. hrsz-ú út rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésről 
17) A Petőfi tér átnevezéséről 
18) A Névtelen utca átnevezéséről 
19) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról, új 
versenyeztetési felhívás közzétételéről 

20) Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról 

21) Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 
22) Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő Fröling Turbomat 320 típusú 

faapríték kazán karbantartására előirányzat biztosításáról 
23) A 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „porta, 2 db közlekedő, 

mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról 
24) Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére meghatalmazás vadgazdálkodási 

tevékenységhez 
25) A Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior Akadémia hat előadására 

előirányzat biztosításáról 
26) Az Ercsi, Vasútállomás utca 18. sz. alatti épületről  

 
 

 
 
 
 



1.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Szabó Zoltán r.alezredest a tájékoztatója megtartására. 
Szabó Zoltán r. alezredes ismerteti a statisztikai adatokat, majd elmondja, hogy a hónap eleji 
rendezvénysorozat alatt komolyabb rendőri intézkedésre nem került sor. Megköszöni a Sina 
Polgárőr Egyesületnek valamint az Ercsi Polgári Őrségnek a rendezvények biztosításában 
nyújtott segítségét.  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a felújított utcák lakosai több ízben jelezték, hogy 
ezekben az utcákban megjelentek a nagy sebességgel közlekedő járművek. Javasolja, hogy 
néha sebességmérést lehetne alkalmazni a száguldozások visszaszorítására. 
Szabó Zoltán r.alezredes elmondja, hogy ezt a Közlekedés rendészeti osztálynál kell 
kezdeményezni, természetesen továbbítja az elnök asszony kérést feléjük. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid tájékoztatót és átadja a szót Czobor Imre 
ny.r.alezredesnek. 
Czobor Imre r.alezredes elmondja, hogy jelenleg minden kamera működik. Az analóg 
rendszerűekben kisebb hibák jelentkeznek, melyek 24 órán belül kijavításra kerülnek. 
Elmondja, hogy szeptemberben volt a minősített anyagok ellenőrzése, és megállapításra 
került, hogy Ercsiben a legmagasabb a bejegyzések száma. A szolgálatszervezésnél problémát 
okoz az állomány Ercsiből történő kivezénylése. Jelenleg 12 kollégával kell megoldani az 
egész havi térfigyelési munkát. Elmondja, hogy egyeztetés miatt jelenleg elakadt a Sinatelepre 
tervezett kamera kihelyezetés. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid tájékoztatót, és átadja a szót Christe Rezső 
polgárőrnek. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban 35 alkalommal, 300 óra felett 
tartottak szolgálatot, amiben volt tervezett és terven felüli szolgálat is. Több esetben a 
rendőrséggel közösen tartottak szolgálatot. A bevezetésre került gyalogos járőr munkája 
eredményesnek bizonyult, ezért ezt a továbbiakban is folytatni szeretnék. A hónap elejétől 
ismét segítik az iskolások közlekedését.  
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid tájékoztatót és átadja a szót Szabó Zsolt polgárőrnek. 
Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban 146 óra szolgálatot adtak. Lopás, 
betörés nem történt, ellenben beindult az orvhorgászat. Problémát jelent, hogy a két lakótelep 
között a közvilágítást időnként lekapcsolják, ami közbiztonsági szempontból nagyon nem jó. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid tájékoztatót. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel 
nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
242/2016. (IX.22.) sz. határozata 

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



2.) napirendi pont – a Fejérvíz Zrt. beszámolója az Ercsiben végzett közszolgáltatási 
tevékenységéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Fejérvíz Zrt. benyújtotta Ercsi városában végzett 
közszolgáltatási tevékenységéről szóló, 2016. január 1-től 2016. augusztus 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó beszámolóját. 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 a Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett 
közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
243/2016. (IX.22.) sz. határozata 

a Fejérvíz Zrt. 2016. törtévi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Fejérvíz Zrt. 2016. törtévi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadását. 
 
  
3.) napirendi pont - az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő GFT-ben szereplő 
mosatási csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Tiszta Levente üzemmérnököt az előterjesztés rövid ismertetésére. 
Tisza Levente üzemmérnök elmondja, hogy az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-
00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő Gördülő 
Fejlesztési Tervben betervezésre került 2 db mosatási csomópont kialakítása nettó 2.000.000,-
Ft tervezett költséggel. Elkészült a szivacs beadási pontok kialakítására vonatkozó 
kalkulációja, mely szerint a GFT.-ben tervezett 2 db csomópont kialakítása helyet 4 db 
csomópont kialakítására van lehetőség, összesen nettó 1.944.483,-Ft bekerülési értéken.   
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 I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-
1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő GFT-
ben szereplő mosatási csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
244/2016. (IX.22.) sz. határozata 

az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre 
vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő mosatási 

csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról 
 
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 2016-2030. évi GFT-ben szereplő 2 darab mosatási csomópont kialakítása 



helyett 4 darab mosatási csomópont kialakítására bruttó 2.469.494,-Ft előirányzatot 
biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a céltartalékok között elkülönített 
víz eszközhasználati díj terhére.  
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 55 perckor megérkezett. 
 
4.) napirendi pont - az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-
001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030. és 2017-2031. 
időszakot átölelő Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Tiszta Levente üzemmérnököt az előterjesztés rövid ismertetésére. 
Tisza Levente üzemmérnök elmondja, hogy az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-
2030. időszakot átölelő Gördülő Fejlesztési Tervben betervezésre került az Ercsi, Egressy 
Béni utca 300 fm-es szennyvíz hálózat rekonstrukciója. A kamerás csatorna vizsgálatok, és az 
üzemeltetési tapasztalatok alapján egyértelművé vált, hogy a hálózat dugulásokért az utcai 
gerincvezeték két pontja tehető felelőssé. A Kispusztai utcai és a Május 1. krt. felőli 50-50 
fm-es szakaszok javításával, nagy valószínűséggel a további hálózati dugulások meg fognak 
szűnni a közbenső szakasz rekonstrukciója nélkül is. Mivel a gerincvezeték időközben 
elkészült aszfaltozott burkolat alatt van, javasolt csak a két kritikus szakasz rekonstrukciója. 
Ebben az esetben az eredetileg tervezett 13,5 MFt + ÁFA helyett a bekerülési költség 4.5 MFt 
+ ÁFA összegre változik. A GFT-ben szintén betervezésre került az Ercsi, Híd utcai III. 
számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítása, melynek bekerülési értéke 2,5 mFt+ÁFA. 
Ez az egyetlen átemelő, melynek az automatizált vezérlése, és bejelzése a folyamatirányító 
rendszerbe nem megoldott. A szolgáltató a 2016-os GFT-ben szerepeltette 2017-es kezdettel, 
a 2017-es tervben 2018-as kezdettel. A rendszeres ellenőrzés és tisztítás azon kívül, hogy sok 
energiába kerül nem biztosíték a folyamatos hibátlan üzemre. Dugulás, túl áram, vészszint 
esetén nincs riasztás a telepen, az üzemzavarról csak a lakossági bejelentésekből értesül a 
szolgáltató. Az újabb szennyvíz rákötések miatt megemelkedett a lakossági bejelentések 
száma, melyben a szennyvízelvezetést kifogásolták. A szolgáltató a problémát véglegesen 
meg tudná oldani a tervezett munka idei évre való előre hozásával. A szolgáltató felhívta a 
figyelmet arra, hogy a szennyvíztisztító telep utóülepítő kotrójának fém járófelülete a 
keletkezett feszültségek miatt deformálódott, az alátámasztó vasbetonfal állapota leromlott. 
Az egyenetlen felület miatt a kotrószerkezet elavult kardánhajtású szerkezete is nagy 
igénybevételnek van kitéve. A folyamatosan fennálló probléma miatt a járófelület mielőbbi 
felújítására van szükség. A felújításra két árajánlat érkezett, melyekből a szolgáltató a Veolia 
Zrt. 1,3 mFt+ÁFA összegű árajánlat javasolja elfogadásra. Ha a járófelület felújítása 
megvalósul, a kotrószerkezet már egyenletes terhelést fog kapni, de mivel annak szerkezete 
már visszafordíthatatlanul károsult és hajtása elavult, a szolgáltató mindenféleképpen 
javasolja a 2017-2031. évi GFT-ben szerepeltetni a gépészeti átalakítását. A gépészeti 
átalakításra benyújtott árajánlat összege 6.596.000,-Ft+ÁFA. A járófelület felújítása után az 
üzemeltetési tapasztalatok alapján lehetne döntést hozni arról, hogy a kotrószerkezet 
felújítását mikorra kell ütemezni. 
Gólics Ildikó  elnök az elhangzottak alapján javasolja a 3. határozati javaslat kivételét az 
előterjesztésből. 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, Híd utcai III. számú szennyvíz 
átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utca szennyvíz hálózat 
rekonstrukciójára előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
245/2016. (IX.22.) sz. határozata 

az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, 
Egressy Béni utca szennyvíz hálózat rekonstrukciójára előirányzat biztosításáról 

 
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 2016-2030. évi GFT-ben szereplő Ercsi, Híd utcai 
III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utca 
szennyvíz hálózat rekonstrukciójára 7.000.000,-Ft+ÁFA előirányzatot biztosítson az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a céltartalékok között elkülönített szennyvíz 
eszközhasználati díj terhére.  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő 
utóülepítő kotró járófelületének felújítására előirányzat biztosításáról és az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 
2016-2030. évi GFT-ben történő betervezéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő utóülepítő kotró járófelületének felújítására 
előirányzat biztosításáról és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-

23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben történő 
betervezéséről 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint ellátásért felelős, támogassa az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-
23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben az Ercsi 
szennyvíztisztító telepen lévő utóülepítő kotró járófelületének felújítása betervezését, melyre 
1.300.000,-Ft+ÁFA előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
céltartalékok között elkülönített szennyvíz eszközhasználati díj terhére.  
 
 
5.) napirendi pont - az Ercsi Dunakavics Nonprofit beszámolója a közszolgáltatási 
tevékenységéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója a közszolgáltatási szerződés 3.5 pontja értelmében elkészítette a Kft. 
2016. I. félévi tevékenységéről készült beszámolóját. 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 Dunakavics Nonprofit 
beszámolója a közszolgáltatási tevékenységéről 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójáról 
   
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadását. 
 
6.) napirendi pont - az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Dr. Várföldi Tamás intézményvezető benyújtotta az 
Ercsi Egészségügyi Központ tevékenységéről készült szakmai beszámolóját. A Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság a beszámolót nem fogadta el. Engedélyezésre 
került a III. háziorvosi körzet beindítása, azonban szervezési problémák merültek fel, mivel az 
új körzetben nincsenek meg a szükséges személyi és anyagi feltételek. Támogatja a Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság felvetését, miszerint a felmerült problémák 
átszervezéssel megoldhatóak. 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 szakmai 
beszámolójáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai 
beszámolóját nem fogadja el, mert a rendelkezésre álló 4 fő asszisztensi létszám emelését a 
Bizottság nem támogatja. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy a III. számú háziorvosi 
körzet újraindítása a rendelkezésre álló asszisztensi létszámmal kerüljön megoldásra. 
 
 
7.) napirendi pont - az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
intézményi beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Fekete Nikolett eljutatta hivatalunk részére az intézmény 
tevékenységéről készült beszámolóját. 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 Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

249/2016. (IX.22.) sz. határozata  
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi 

beszámolójának elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai által meg nem fizetett működési 
hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai 
által meg nem fizetett működési hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, kérje 
fel az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlését és 
ügyvezető igazgatóját, hogy - szükség esetén ügyvéd bevonásával - tegyen meg mindent - 
ideértve a bírósági per indítását is - a tagönkormányzatok által meg nem fizetett működési 
hozzájárulás és esetleges egyéb meg nem fizetett követelés érvényesítése érdekében. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, kérje, 
hogy a szükséges jogi lépések megtétele a teljes kintlévőség behajtása érdekében legkésőbb 
2016. október 31-ig történjen meg. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, kérje 
továbbá, hogy a későbbi kintlévőségek behajtása ehhez hasonlóan folyamatosan történjen 
meg, és az ügyvezető igazgató kapjon a taggyűléstől erre vonatkozó felhatalmazást. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, kérje 
meg az ügyvezető igazgatót, hogy a határozatban foglaltak megvitatása érdekében a Kft. 
taggyűlését soron kívül hívja össze. 
 
8.) napirendi pont - az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Fekete Nikolett, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azzal a kéréssel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy a Kft. B3 Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlájához 
rendelt 3 millió forintos hitelkeret megújításához szíveskedjen kezességet vállalni, mert a 
hitelkeret megújításához az új jogszabályok értelmében ez elkerülhetetlen. A hitelkeret 
elsősorban a Kft. likviditási problémái miatt indokolt, mivel a tagönkormányzatok nem 
biztosítják a költségvetés szerinti működési hozzájárulást.  
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az Önkormányzat a vonatkozó 
jogszabályok miatt csak éven belül vállalhat kezességet. 



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 Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. kérelméről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. hitelkeretének 
megújítására vonatkozó, Ercsi Város Önkormányzat általi kezesség vállalási kérelméről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
vállaljon kezességet az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. B3 
Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlájához rendelet 3 millió forintos hitelkeret 2016. 
december 31-ig történő megújításához. 
 
9.) napirendi pont - belső ellenőrzési jelentés az ercsi köztemetőt üzemeltető 
közszolgáltatónak a 2015. évi gazdálkodásáról benyújtott elszámolása felülvizsgálatáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Mikóné Horváth Rita belső ellenőr a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság felkérésére elkészítette az ercsi köztemetőt üzemeltető 
közszolgáltató 2015. évi gazdálkodásáról benyújtott elszámolás felülvizsgálatát. 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 köztemetőt üzemeltető 
közszolgáltatónak a 2015. évi gazdálkodásáról benyújtott elszámolása felülvizsgálatáról 
készült belső ellenőrzési jelentésről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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az ercsi köztemetőt üzemeltető közszolgáltató 2015. évi gazdálkodásáról benyújtott 
elszámolás felülvizsgálatáról készült belső ellenőrzési jelentésről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az ercsi köztemetőt üzemeltető 
közszolgáltató 2015. évi gazdálkodásáról benyújtott elszámolás felülvizsgálatáról készült 
belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. 
 
10.) napirendi pont - a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 129/2016. (IV.26.) Kt. sz. 
határozatával a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonaktozó kegyeleti 
közszolgáltatási tevékenység ellátásra irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívást tett közzé. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési 



szakértő az indikatív ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok alapján elkészítette a 
közbeszerzési ajánlattételi felhívást.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a 9. oldalon lévő 15 milliós összeget a 
Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság javaslata alapján kéri 9 millió Ft-ra módosítani. 
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy a „mérleg szerinti eredmény” megnevezése 
2016. január 1-től „tárgyévi eredmény” megnevezésre változott. Kéri az érintett szövegrész 
javítását. 
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 köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 
ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattéli felhívást a javasolt javításokkal kiegészítve 
fogadja el. 
 
11.) napirendi pont - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezetőt az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a költségvetésben az elmúlt 
negyedévben hozott, a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések, valamint a 
finanszírozások kerültek átvezetésre. Elmondja, hogy a kiadások összege arányban áll a 
tervezett, aktuális időszakra vonatkozó összegekkel, azonban a bevételeknél a telekértékesítés 
elmaradása miatt nem a várt összegek teljesültek. 
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 önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete 
módosításának elfogadását. 
 
12.) napirendi pont - a Mozaik TV további működéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, Krasznay Zoltán egyéni vállalkozó és Ercsi Város 
Önkormányzata között létrejött, Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 
sugárzására vonatkozó vállalkozási szerződés 2016. november 30-án lejár. Krasznay Zoltán 
egyéni vállalkozó elkészítette a Mozaik TV. 2016 évi működéséről szóló beszámolóját. 
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 Mozaik TV 2016. évi működéséről 
szóló beszámolóról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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beszámoló a Mozaik TV 2016. évi működéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Mozaik TV. 2016. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételét. 
 
13.) napirendi pont - az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére 
felajánlott reklámlehetőségről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Mezei Károly az Echo Televízió médiareferense egy 
kedvező reklámlehetőséggel kereste meg Ercsi Város Önkormányzatát. Az Echo Televizió 
lehetőséget biztosítana Ercsinek, hogy főműsor időben, 2016. szeptember 27-től 2016. 
október 3-ig 7x20 másodperces kisfilmmel szerepeljen a csatornán. A felkínált szolgáltatás 
ára 135.000,-Ft+Áfa. A szolgáltató a reklámlehetőség mellé felajánlotta 5000 db szórólap 
térítésmentes elkészítését és a lakosság közötti szétterítését. A szórólapon feltüntetésre 
kerülhet az Önkormányzat logója, postai és elektronikus levelezési címe, telefonos 
elérhetősége. A csatorna lehetőséget biztosít további, 100x1 perces kisfilm megjelentetésére, 
melynek ára 485.000,-Ft+Áfa. Ez a kisfilm 100 napon keresztül minden nap adásba kerülne 1 
perc erejéig, mely mellé szintén térítésmenetesen biztosítanak 5000 db szólólapot. 
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 Echo Televízió által Ercsi Város 
Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
256/2016. (IX.22.) sz. határozata  

az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott 
reklámlehetőségről 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőséggel ne 
kívánjon élni. 
 
14.) napirendi pont - az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Dankó István, az Ercsi Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy szíveskedjen 
hozzájárulni ahhoz, hogy a 1016-54/2016. iktatószámú támogatási szerződésben megállapított 
300.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásból fennmaradt 160.000,-Ft-ot a 
kérelmükben meghatározottaktól eltérően más célra használhassák fel. A fennmaradó 
összegből 51.150,-Ft-ot a Zsinagógába tervezett látogatás helyett a Cigány Történeti, 
Kulturális, Oktatási és Holokauszt Központba történő látogatásra, 70.000,-Ft-ot a roma 
gyerekekből álló tánccsoport ruháinak megvásárlása helyett a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában szeptemberben induló esti rendszerű felnőtt képzésen résztvevők tankönyv 
költségeihez történő hozzájárulásra, 38.850,-Ft-ot pedig a karácsonyi családi rendezvényre 
fordítanák. 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 Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat kérelméről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
257/2016. (IX.22.) sz. határozata  

az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére, a 1016-54/2016 
iktatószámú támogatási szerződésben megállapított 300.000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatásból fennmaradt 160.000,-Ft nem a támogatási kérelemben megjelölt célra történő 
felhasználáshoz. 
. 
 
15.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
14/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztés 
tartalmát. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a jogszabályi változások és a felhatalmazó 
rendelkezések változása okán szükségessé vált a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
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 közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (X.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
258/2016. (IX.22.) sz. határozata  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (X.30.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítását. 
 
 
16.) napirendi pont - a 0267. hrsz-ú út rekonstrukciójához szükséges geodéziai 
felmérésről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy felújításra kerül a Battai út és a Báró Eötvös 
József Kápolna közötti útszakasz. Az önkormányzat tulajdonában van az út, melynek a 
nyomvonalát nem lehet megállapítani a bokros erdős benövések miatt. Az út nyomvonalának 
megállapításhoz szükség van geodéziai felmérésre és az 1,5 km szakasz karokkal történő 
kitűzéséhez.  A nyomvonal megállapításához szükséges, digitális változási vázrajz elkészítése 
és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás megkérése és előkészítése a Székesfehérvári 
Kormányhivatal Földhivatalnál.           
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 0267. hrsz-ú út rekonstrukciójához 
szükséges geodéziai felmérésről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
259/2016. (IX.22.) sz. határozata  

a 0267. hrsz.-ú rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa bruttó 342,900 forint értékben a 0267. hrsz-ú út rekonstrukciójához tartozó 
geodéziai felmérést, telekhatár kitűzést, melyhez a szükséges pénzügyi előirányzatot 
biztosítsa a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére.   
 
 
 
 
 
 



17.) napirendi pont - a Petőfi tér átnevezéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmával 2016. október 23-án kerül felavatásra a Szabadság Emlékmű a 
korábban ott felállított Petőfi szobor mellett. Emiatt válik aktuálissá a közterület átnevezése.  
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 Petőfi tér átnevezéséről 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
260/2016. (IX.22.) sz. határozata  

a Petőfi tér átnevezéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az önkormányzat tulajdonában 
lévő 977 hrsz-ú közterületet 2016. október 23-i hatállyal Szabadság térnek történő 
elnevezését. 
 
18.) napirendi pont - a Névtelen utca átnevezéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy Szarvas Imrének nagy szerepe volt az 1956- os 
forradalom és szabadságharc Ercsihez köthető eseményeiben, ezért így most, a forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójának alkalmával a Névtelen utca a magyar társadalmi életben 
kimagasló érdemeket szerzett személyről kaphatja új nevét.  
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 Névtelen utca átnevezéséről 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
261/2016. (IX.22.) sz. határozata  

a Névtelen utca átnevezéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 884/1 hrsz-ú utcát – a 
Névtelen utcát – 2016. október 23- i hatállyal Szarvas Imre utcának nevezi el. 
 
19.) napirendi pont - az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú 
ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné 
nyilvánításáról, új versenyeztetési felhívás közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testülete a 245/2016.(VIII.30.) Kt. sz. 
határozatával döntött az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó 



versenyeztetési felhívás közzétételéről. Az ajánlatok beérkezésének, bontásának és 
versenyeztetésének határideje 2016. szeptember 15-e volt. A versenyeztetési felhívásra a 
megadott határidőig nem érkezett be ajánlat, ezért a pályázati felhívást eredménytelenné kell 
nyilvánítani, és az ingatlanok hasznosítására új versenyeztetési felhívást kell közzétenni. 
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 Önkormányzat tulajdonában lévő 
Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetés felhívás 
eredménytelenné nyilvánításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

262/2016. (IX.22.) sz. határozata  
az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok 
hasznosítására kiírt versenyeztetés felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 
kiírt versenyeztetés felhívás eredménytelenné nyilvánítását. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú 
ingatlanok értékesítésére vonatkozó új versenyeztetési felhívás közzétételéről 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

263/2016. (IX.22.) sz. határozata  
az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó új versenyeztetési 

felhívás közzétételéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú beépítetlen területek értékesítésére vonatkozó versenyeztetési 
felhívást a határozat melléklete szerint fogadja el.  
 
20.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Magyar Államkincstár felhívása szerint Ercsi Város 
Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a nyilvántartott, alaptevékenységére vonatkozó 
adatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett kormányzati funkciók szerint 
szükséges szerepeltetni, ezért szükséges az 5. függelék módosítása. 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 Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú 
függelékének módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

264/2016. (IX.22.) sz. határozata  
Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 

(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. függelékének módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII29.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A kormányzati funkciók rendje 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

042220 Erdőgazdálkodás 

045120 Út, autópálya építése 

045130 Híd, alagút építése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045230 Komp- és révközlekedés 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 



063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás  

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 
21.) napirendi pont - Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Karsai Gergely képviselő a részére járó négy havi 
tiszteletdíját 2016. szeptember 1-től fel kívánja ajánlani. A tiszteletdíj egy havi összegét a 
Hétszínvirág Óvoda által szervezett program támogatására ajánlja fel, a további három havi 
tiszteletdíja felhasználásáról a későbbiekben kíván rendelkezni.  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 Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj 
felajánlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
265/2016. (IX.22.) sz. határozata  

Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Karsai Gergely képviselő egy havi 
tiszteletdíjának a Hétszínvirág Óvoda által szervezett rendezvény támogatására történő 



felajánlását, valamint, hogy a képviselő a felajánlott további három havi tiszteletdíjáról a 
későbbiekben kíván rendelkezni. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
felajánlott négy havi, azaz 403.352,-Ft összegű tiszteletdíj költségvetési rendeletben történő 
előirányzat átcsoportosítását engedélyezze.  
 
22.) napirendi pont - az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő Fröling Turbomat 
320 típusú faapríték kazán karbantartására előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az „Eötvös József Általános Iskola felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás keretében, az intézmény épületében beüzemelésre került a Fröling 
Turbomat 320 típusú faapríték kazán. A vállalkozási szerződés 4.2. pontja szerint a 
„vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres 
átadás – átvételtől számított 72 hónap időtartamra. A fűtési szezon beállta előtt javasolt a 
kazán karbantartása, melyre az Edzso-Therm Bt. benyújtotta karbantartási ajánlatát. A 
karbantartási ajánlat tartalmazza évente szezonkezdés előtt a kazán teljes felülvizsgálatát, szét 
és összeszerelését a tisztítási és egyéb feladatok elvégzéséhez, cserére, ill. javításra szoruló 
alkatrészek cseréjét, javítását a gyári előírások szerint. Minden második évben a hajtóművek 
olajtöltésének cseréjét, illetve szezon közben havonta a kazán felülvizsgálatát, de nem 
tartalmazza a kazán üzemeltetését. A karbantartások alkalmával felmerült anyagköltséget 
30.000,-Ft-ig automatikusan cserélik, az e feletti anyagköltségre ajánlatot készítenek. Az 
anyagköltség minden hónap végén kerülne kiszámlázásra. A karbantartási szerződés 
megkötése 2016. december 31-ig terjedő időtartamra javasolt, mivel az Intézmény 2017. 
január 1-től teljes egészében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezelésébe kerül át. 
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 Eötvös József Általános 
Iskolában lévő Fröling Turbomat 320 típusú faapríték kazán karbantartására előirányzat 
biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
266/2016. (IX.22.) sz. határozata  

az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő Fröling Turbomat 320 típusú faapríték 
kazán karbantartására előirányzat biztosításáról 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő Fröling Turbomat 320 típusú faapríték kazán 
karbantartására bruttó 116.840,-Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. A december havi, bruttó 58.420,-Ft karbantartási 
díj az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre.   
 
23.) napirendi pont - a 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „porta, 2 db 
közlekedő, mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Éliás Imre, a Pro Montel Zrt. képviselője azzal a kéréssel 
fordult a Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni a volt cukorgyár területén 



lévő 1759/36 hrsz-on szereplő cukorgyári porta épületben található, összesen 27,49 m2 

alapterületű, „porta, 2 db közlekedő, mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségeknek a 
Pro Montel Zrt. részére történő bérbeadásához. A cég egy projekt keretében optikai hálózatot 
épít a város területén. A munkavégzéshez szükséges anyagok tárolására szeretné kivenni az 
előteret. A bérlet várható befejezése 2016. december 31., azonban bérleti időszak a projekt 
befejezésétől függően akár a jövő évre is áthúzódhat. 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 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta 
épületben levő „porta, 2 db közlekedő, mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek 
bérbeadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
267/2016. (IX.22.) sz. határozata  

a 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „ porta, 2 db közlekedő, 
mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület a 
7/2006 (III.30.) Kt. számú,  az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletéről szóló rendelet 21.§-a alapján hozzájárul az 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta 
épületben található összesen 27,49 m2   alapterületű, „porta, 2 db közlekedő, mellékhelyiség, 
raktár” megnevezésű helyiségeknek a Pro Montel Zrt. (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 
139., adószám:11756358-2-13, vezérigazgató: Demó Győző) részére történő bérbeadásához. 
A bérleti díj összege bruttó 950,-Ft/m2/hó 
 
24.) napirendi pont - Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére 
meghatalmazás vadgazdálkodási tevékenységhez 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége azzal a 
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
0280/6, 0280/21, 032/3, 032/5, 033/1, 037, 039, 041, 046, 062/1, 0171/8, 0191/15, 0191/16, 
0191/17, 0191/18, 0192/7, 0213/1, 0215/1, 0254/2, 0259/15, 0259/17, 0259/19, 0225/3, 
0240/9, 0241, 02420259/21, 0259/23, 0259/25, 0259/270277/5 hrsz-ú ingatlanokkal 
kapcsolatban részükre a vadászati jog gyakorlását hosszabbítsa meg és a jelenlegi állapotban 
folytassa tovább. 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 Földtulajdonosok Vadászati 
Közössége részére meghatalmazás vadgazdálkodási tevékenységhez 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
268/2016. (IX.22.) sz. határozata  

Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére meghatalmazás vadgazdálkodási 
tevékenységhez 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az 
Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közösségének kérelmét támogassa és az érintett 
önkormányzati tulajdonú földterületeken a vadászati jogot továbbra is engedélyezze.  
 
25.) napirendi pont - a Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior 
Akadémia hat előadására előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 211/2016. (VI.28.) Kt. sz. 
határozatával döntött az Ercsi Szenior Akadémia elindításáról. A Humán Bizottság és a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatta az első előadás megtartását, mivel 
az eseményt alkalmasnak találták arra, hogy felmérje a további előadásokra vonatkozó 
igényeket, így megkönnyítve a folytatásról szóló döntéshozatalt. A szeptember 20-án 
megtartott első előadás kedvező fogadtatására hivatkozva Dr. Jászberényi Miklós, a 
Zsigmond Király Főiskola felnőttképzési igazgatója további hat előadásra szóló 
szerződéskötési ajánlattal kereste meg az Önkormányzatot. A soron következő hat előadás 
2016. október 18-a és 2016. december 13-a között, keddenként kerülne megtartásra, melynek 
összköltsége 480.000,-Ft+ÁFA. 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 Zsigmond Király Főiskola által 
szervezett Ercsi Szenior Akadémia hat előadására előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
269/2016. (IX.22.) sz. határozata  

a Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior Akadémia hat előadására 
előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior 
Akadémia hat előadását 480.000,- Ft + ÁFA összegért megvásárolja az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
26.) napirendi pont - az Ercsi, Vasútállomás utca 18. sz. alatti épületről  
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy 2016. szeptember 3-án az Ercsi, Vasútállomás 
utca 18. szám alatti ingatlanon álló hatlakásos házban tűz ütött ki. A Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának Építésügyi Osztálya megállapította, hogy az 
épület jelen állapotában élet- és balesetveszélyes, emberi tartózkodásra nem alkalmas, 
használata tiltott. A tűzesetet követően a lakók kiköltöztek, jelenleg az épület lakatlan. A 
teljes 1761/1 hrsz-ú ingatlan – amelynek része a lakás is - tulajdonosa a Magyar Állam, 
vagyonkezelője a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.  A Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatala az ingatlanon lévő hat lakásos házra vonatkozóan hivatalból 
megindította a jókarbantartási kötelezési eljárást, melynek értelmében a tulajdonos feladata a 
meglévő építmény, építményrész kármegelőzésére, kárelhárítására, karbantartására, 
helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá 
tételére, illetve ennek és üzembiztonságának megtartására irányuló építési-szerelési munka 
elvégzése. Jelenleg a ház egy helyrajzi számon található a Vasútállomás épületével, illetve 



további, a MÁV Zrt. kezelésében lévő építménnyel egyetemben A MÁV Zrt véleménye 
szerint a lakás nem szükséges a MÁV Zrt. feladatainak ellátásához, ezért vagyonkezelésben 
tartása nem indokolt. A MÁV Zrt. támogatja a 1761/1 hrsz-ú ingatlan megosztását és a ház 
önkormányzati tulajdonba történő átadását. 
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, Vasútállomás utca 18. sz. alatti 
épületről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
270/2016. (IX.22.) sz. határozata  

az Ercsi belterület 1761/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárás 
kezdeményezéséről és a Vasútállomás utca 18. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél az 
Ercsi belterület 1761/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárás megindítását, majd 
ennek megtörténte után a Vasútállomás utca 18. szám alatti lakás és a hozzá tartozó területnek 
az önkormányzati tulajdonba vételét.  
 
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 20 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                          Karsai Gergely 
                                     elnök                                                   jkv.hitelesítő 


