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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. október 13-án 18 óra 10 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

   Karsai Gergely bizottsági tag 
   Sandi József bizottsági tag 

     Sira Magdolna külső bizottsági tag 
                                    
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Szabó Zoltán r.alerzd. őrspk. 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
               Bosnyák Istvánné intézményvezető 
     Ábrahám Gabriella intézményvezető 
     Orbán Balázs ügyvezető 
     Szabó Zsolt polgárőr 
     Christe Rezső polgárőr 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Nagy Gábor referens 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Prekop Antal külső bizottsági tag egyéb elfoglaltság miatt 
nem tud részt venni az ülésen, Karsai Gergely bizottsági tag pedig a későbbiekben csatlakozik 
a Bizottsághoz. A meghívó és az előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve 
kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az 
elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem merül fel, javaslatot tesz a nyílt 
ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. október 13-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
271/2016. (X.13.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. október 13-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
2) A térfigyelő kamera rendszer működtetésére létrejött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 
3) A térfigyelő kamera rendszer bővítéséről 



4) Az Ercsi Napfény Óvoda kérelme előirányzat átcsoportosítására 
5) Az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában pedagógiai 

asszisztens státusz bővítéséről 
6) Az ASP-rendszer bevezetéséről 
7) A köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatáról 
8) A Baczakó Péter Sportcsarnok és az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
9) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 

(III.30.) önkormányzati rendelet 1-es mellékletének felülvizsgálata a bérleti díjak 
módosításáról 

10) A Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város Önkormányzata részére 
felajánlott reklámlehetőségről 

11) A fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
12) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotásáról 
13) Cukorgyári lakótelep játszótér és kert rendezési tervének elkészítésére előirányzat 

biztosításáról 
14) Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
15) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
16) A 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről 
17)  Az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek karbantartására előirányzat 

biztosításáról 
 

 
1.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Szabó Zoltán rendőr alezredest, hogy röviden tartsa meg 
beszámolóját. 
Szabó Zoltán r.alezr. elmondja, hogy az elmúlt hónapban 35 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. Az állomány éjszakai járőrözése két fő készenléti rendőr állandó jelenlétével van 
kiegészítve. Szeptemberben összesen 6 fő őrizetbe vételére került sor, és 4 db jelenleg is ügy 
bizonyítása van folyamatban. Januártól munkába áll a jelenleg kiképzés alatt lévő 
rendőrkutya. A kutya szálláshelyének biztosítása, teljes ellátása a helyi rendőrőrs feladata, 
ezért ez úton szeretné kérni, hogy az Önkormányzat által, a szolgálati eb beszerzésére nyújtott 
200.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást a támogatási szerződésben foglaltaktól eltérően, 
a kutya ellátására fordíthassák. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy ennek elvi akadálya nincs, azonban kéri, hogy 
erre vonatkozóan egy írásbeli kérelem is kerüljön benyújtásra. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid beszámolót és felkéri Czobor Imre nyugdíjas rendőr 
alezredest, hogy röviden tartsa meg beszámolóját. 
Czobor Imre ny.r.alezr. elmondja, hogy 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 19 darab kamerából 1 nem 
működik, jelenleg javítás alatt van. A Sinatelepen kihelyezendő kamera ügye elakadt, erről 
nem rendelkezik információval. A térfigyelést végző kollégák, az Ercsi Dunakavics Kft és a 



közterület felügyelők napi kapcsolatban vannak. Az illegális szemétlerakások felderítése 
folyamatban vannak, a kamerák az érintett területekre rá vannak állítva. A jövő hónaptól 
változik a térfigyelés menetrendje, mert este 21 óra és másnap reggel 5 óra között az éjszakai 
szolgálat folyamatos lesz, nappal 6 órás megfigyelés lesz, míg hétvégén nem lesz térfigyelés, 
kivéve az ünnepnapokat illetve a városi rendezvényeket.  
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy megszaporodott az illegális hulladéklerakás a 
Szent István úton lévő büfé és a buszmegálló közötti kuka, illetve az Ó utca és a Kárpáthy 
utca sarkán. Ezeken a helyeken főleg összecsomagolt petpalackok kerülnek kirakásra. Kéri, 
hogy, hogy ezekre a területekre legyen fokozottabban ügyelve. 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 50 perckor megérkezik. 
 
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 52 alkalommal, 453 óra felett 
teljesítettek szolgálatot. Az iskola kezdés miatt megnövekedtek a feladataik, ezeket 
igyekszenek megfelelően ellátni.  
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy az iskola kezdés óta a környéken a reggeli és 
délutáni közlekedés kész káosz. A bolt előtt sok a szabálytalanul közlekedő és parkoló 
gépjármű, ami akadályozza mind a gyalogos, mind az autós forgalmat. Véleménye szerint, 
néha jó lenne a hatósági jelenlét a helyszínen. 
Papp György alpolgármester véleménye szerint az iskolánál elkerített járda már elég 
biztonságos, de még kevesen használják. Véleménye szerint egy útfestéssel nyomatékosabbá 
lehetne tenni, hogy a helyszínen a gyalogos forgalomnak azt kell használnia. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a járda kijelölése az Iskolánál valóban megtörtént, 
azonban az intézményvezető ígérete ellenére a szülök és a diákok erre vonatkozó 
tájékoztatása elmaradt. Megköszöni a rövid beszámolót és átadja a szót Szabó Zsolt 
polgárőrnek. 
Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban 241 órás szolgálatot adott a 
polgárőrség. Sinatelepen rendkívüli esemény nem történt. A létszámelvonás miatt a 
rendőrséggel közös szolgálatot nem teljesítettek. Ezúton szeretné tájékoztatni az illetékeseket, 
hogy a környéken a falopások, illetve az kukorica lopások már beindultak. A közelgő halottak 
napjára tekintettel, ahogy korábban is, a Polgárőrség felajánlotta a segítségét a Rendőrségnek. 
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 javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Gárdonyi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs támogatási kérelmének módosításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
272/2016. (X.13.) sz. határozata 

a Fejér Megyei Rendőr-f őkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs 
támogatási kérelmének módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs támogatási kérelmének 
módosítását aszerint, hogy a szolgálati eb beszerzésére nyújtott 200.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatás a szolgálati eb ellátásra felhasználható legyen. 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatóról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
273/2016. (X.13.) sz. határozata 

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 – a térfigyelő kamera rendszer működtetésére létrejött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy 2009-ben Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság között együttműködési megállapodást jött létre azzal a céllal, hogy 
elősegítsék Ercsi Város közigazgatási területén a közrend, közbiztonság javítását, a magán-, a 
társasági-, a közvagyon, illetve kiemelten a középületek, közterületek rendeltetésszerű 
működésének, épségének védelmét. A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Papp 
György alpolgármester javaslatára kezdeményezi az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatát a megszaporodott bűnesetek és a közterületeken elkövetett rongálások, illetve 
illegális hulladéklerakások miatt. 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 térfigyelő kamera rendszer 
működtetésére létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
274/2016. (X.13.) sz. határozata 

a térfigyelő kamera rendszer működtetésére létrejött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság felkéri a Közbiztonsági Munkacsoportot 
arra, hogy az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság között 
létrejött együttműködési megállapodást alapul véve vizsgálja meg és tegyen javaslatot a 
térfigyelő kamera rendszer hatékonyabb működtetésére. 
 
3.) napirendi pont - a térfigyelő kamera rendszer bővítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából 2016. október 23-án felavatásra kerül a Szabadság Emlékmű a korábban ott 
felállított Petőfi szobor mellett, a Szabadság téren. Az emlékmű védelme érdekében 
megfontolásra javasolt a már meglévő térfigyelő rendszer bővítése. A térfigyelő rendszer 
bővítéséhez szükséges anyagi forrás az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 
Szabadság Emlékmű elkészítésére elkülönített előirányzat terhére rendelkezésre áll. A 
kamerarendszer bővítésére két árajánlat érkezett, melyből az ALEF Kft-é a kedvezőbb. Az 
árajánlatban szerepelt egy tétel, melyet az Ercsi Dunakavics Kft. is eltudna végezni, így az 



árajánlat még kedvezőbb végösszegű lehet. 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 térfigyelő kamera rendszer bővítéséről 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
275/2016. (X.13.) sz. határozata 

a térfigyelő kamera rendszer bővítéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja a térfigyelő kamera rendszer 2 
db 3 PM Hikivision kamerával történő bővítését, és javasolja munka elvégzésére az ALEF 
Elektronikai és Szolgáltató Kft-vel (2440 Százhalombatta, Móricz Zsigmond köz 3., 
képviselő: Zsebők Miklós) történő szerződés megkötését. 
 
4.) napirendi pont - az Ercsi Napfény Óvoda kérelme előirányzat átcsoportosítására 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Bosnyák Istvánné, az Ercsi Napfény Óvoda 
intézményvezetője kérelmezte, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az Intézmény 2016. 
évi költségvetésében, a Dózsa téren lévő Óvodában megvalósítandó épület bővítés terveinek 
előkészítésére biztosított 1.070.000,-Ft előirányzatnak az Ercsi Város Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésébe történő átcsoportosításához. Felkéri az intézményvezetőt, hogy röviden 
indokolja meg a kérést. 
Bosnyák Istvánné intézményvezető elmondja, hogy az épület bővítése várhatóan pályázat 
útján fog megvalósulni, és a tervek előkészítésének díja csak akkor számolható el a pályázat 
keretein belül, ha az a pályázatot benyújtó szervezet nevére szól. Az eddigi tapasztalatok 
alapján ilyen típusú pályázatok az önkormányzatok számára kerülnek kiírásra.  
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 Napfény Óvoda előirányzat 
átcsoportosítására irányuló kérelméről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
276/2016. (X.13.) sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda kérelmére előirányzat átcsoportosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésében, az Intézmény épületbővítésére vonatkozó tervek 
előkészítésére elkülönített 1.070.000,-Ft Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 
történő átcsoportosítását. 
 
5.) napirendi pont - az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 
pedagógiai asszisztens státusz bővítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Humán Bizottság már megtárgyalta az Ercsi Napfény 
Óvoda és az Ercsi Hétszínvirág Óvoda vezetői által benyújtott kérelmeket, miszerint a 



Napfény Óvoda 2 fő, a Hétszínvirág Óvoda pedig 1 fő pedagógiai asszisztensi státusz 
bővítését kéri intézményében a kialakult óvodapedagógus létszám hiányának megoldásaként. 
A Humán Bizottság egyetért az óvodákban történő létszámbővítéssel arra tekintettel, hogy az 
üres álláshelyek terhére az egyéb bérköltséggel nem jár. 
Bosnyák Istvánné intézményvezető elmondja, hogy a két intézményben összesen 7 
betöltetlen álláshely van, és ezért kérték a létszámbővítés jóváhagyását. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy támogatja az intézmények létszámbővítését, mert 
a szakember hiányt nem lehet megoldani állandó túlórázásokkal. Megkérdezi, hogy ekkora 
létszámhiány esetén nem lenne-e célszerű több embert felvenni.   
Bosnyák Istvánné intézményvezető elmondja, hogy azért a 2+1 fő létszámbővítésre lett a 
kérelem benyújtva, mert a pedagógus asszisztensek ugyan segítik az óvónők munkáját, de 
önállóan nem végezhetnek munkát. A törvényi előírás szerint óvodapedagógusi feladatokat 
csak óvodapedagógus láthat el. 

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 Napfény Óvodában 2 fő 
pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
277/2016. (X.13.) sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvodában 2 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Napfény Óvodában 2 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozását. 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 1 fő 
pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
278/2016. (X.13.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 1 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Hétszínvirág Óvodában 1 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozását. 
 
6.) napirendi pont - az ASP-rendszer bevezetéséről 
 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 2016. július 1-től hatályos módosítása, az Mötv. 114. §-a kötelezően 
bevezetni rendeli az önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai 
rendszert. 2018. január 1-től a helyi önkormányzatoknak olyan informatikai rendszert kell 
működtetniük, amely biztosítja a feladatellátás egységes szabályok szerinti elvégzését és az 
állami informatikai rendszerrel való összekapcsolhatóságát. 



Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy megérti az új rendszer kötelező bevezetését, 
azonban neki a leírásból az következik, hogy az ASP bevezetésével némileg sérül az 
Önkormányzatok önállósága. Javasolja, hogy a határozati javaslat módosítását aszerint, hogy 
a „Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ASP-rendszer 
bevezetésével egyetért, és azt támogatja.” mondat kerüljön törlésre. 
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 ASP-rendszer bevezetéséről 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
279/2016. (X.13.) sz. határozata 

az önkormányzati ASP-rendszer bevezetéséről 
   

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület Ercsi 
Város Önkormányzat ASP-rendszerhez való csatlakozását rendszercsatlakozás útján kívánja 
megvalósítani.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
felhatalmazza Győri Máté polgármestert és dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy az ASP-rendszerhez 
való csatlakozás érdekében az összes szükséges lépést – különösen: a csatlakozáshoz 
szükséges – legalább – minimumkövetelményeknek való megfelelés biztosítása és az ehhez 
szükséges eszközök beszerzése; adat- és információbiztonság biztosítása; szerződések, 
megállapodások megkötése; szándéknyilatkozatok aláírása; a kapcsolódó támogatási kérelem 
(KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) benyújtása; a Magyar Államkincstárral való kapcsolat felvétele 
és vele a szolgáltatási szerződés megkötése – tegye meg. 
 

7.) napirendi pont - a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Képviselő-testület 27/2015. (XI.6.) önkormányzati 
rendeletében rögzítésre kerültek a sírhelyek fajtái, azok méretezése és a sírhelyek megváltási, 
újraváltási díjai, további a szolgáltatási díjak köre. A díjak a tavalyi évben pontosításra és 
módosításra kerültek, idén nem javasolja a díjak változtatását. 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 köztemető használatának rendjéről szóló 
27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatáról 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
280/2016. (X.13.) sz. határozata 

a temetői díjak felülvizsgálatáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a sírhelyek megváltási, újraváltási díjait, 
továbbá a temetőfenntartási hozzájárulás, a temetői létesítmények és a temető üzemeltetője 
(Közszolgáltató) által biztosított szolgáltatások igénybevételének díjai módosítását nem 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 



8.) napirendi pont - a Baczakó Péter Sportcsarnok és az Ercsi Eötvös József Művelődési 
Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Képviselő-testület évente felülvizsgálja az Ercsi Eötvös 
József Általános Iskola, illetve a Baczakó Péter Sportcsarnok és az Ercsi Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díját. A Képviselő-testület 2015-ben az Ercsi 
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár megbízott intézményvezetője javaslatára, minden 
kategóriában 20%-os bérleti díj emelésről döntött, míg a Baczakó Péter Sportcsarnok esetében 
a „küzdőtér tenisz, lábtenisz céljára” soron 1.940,-Ft-os bérleti díj emelés, az „uszoda” soron 
20.600,-Ft-os bérleti díj emelés történt. Az Eötvös József Általános Iskola 2017. január 1-től 
teljes egészében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezelésébe kerül át, ezért az 
Intézmény helységeinek bérleti díjáról a Képviselő-testület a továbbiakban nem jogosult 
dönteni. A Humán Bizottság már megtárgyalta az előterjesztést, és nem javasolta a bérleti 
díjak módosítását. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár díjai között a kerámia égetés díja 2.815,-Ft/alkalomról 2.815,-Ft/órára kerüljön 
módosításra, mert véleménye szerint az eredeti díjtétel túl alacsony lehet a tényleges 
költséghez képest. 
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 Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei 
bérleti díjának megállapításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
281/2016. (X.13.) sz. határozata 

a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Baczakó Péter Sportcsarnok 2016. 
január 1-től megállapított bérleti díjainak módosítását nem javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
282/2016. (X.13.) sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjának 
megállapításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjait 2017. január 1-től az alábbiak 
szerint állapítsa meg: 
 
 
 
 



 
      Nagyterem: 

 
  

       0 – 5 óráig terjedő időtartam közötti rendezvény 
           (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 

  
        5 – 10 óra időtartam  közötti rendezvény 

            (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 
  

       10 óra  időtartam feletti rendezvény 
            (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 

  
Alkalmi árusítás a nagyteremben: 

  
4.475,- Ft/óra 

  
75.000,- Ft/alkalom 

  
100.000,- Ft/alkalom 

  
14.070,- Ft/alkalom 

      Kisterem: 2.555,- Ft/óra 
    

      Emeleti kisterem: 1.535,- Ft/óra 
    

      Előtér: 2.940,- Ft/alkalom 
    

      Kerámia égetés: 2.815,- Ft/óra 
    

      Büfé: 16.115,- Ft/hó 
  
 

A Nagyterem bérbevétele esetén a bérleti díjon felül az épület állagának megóvása érdekében 
kaució letétele szükséges, melynek mértéke: 
 

 -          100 fő vendéglétszám alatt:  150.000,- Ft 
 -          100 fő vendéglétszám felett: 300.000,- Ft 
 

 A Nagyterem bérbevétele esetén a helyiség takarítási díja a bérlőt terheli, melynek mértéke: 
 

  -          100 fő vendéglétszám alatt:  20.000,- Ft 
-          100 fő vendéglétszám felett: 30.000,- Ft 

 
9.) napirendi pont - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet 1-es mellékletének felülvizsgálata a bérleti 
díjak módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja a 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait. A bérleti díjakat a Képviselő-
testületnek kell meghatároznia képviselő-testületi határozatban, Ft/m2-enkénti bontásban. 
Győri Máté polgármester a piaci alapon történő bérbeadás bérleti díjainak emelését 
javasolja. Javasolja továbbá a 2. számú mellékletből a Vasútállomás 18/1-18/5 házszámú 
lakások törlését, mivel az ingatlan tulajdonosa az épület lebontása mellett döntött. Javasolja 
továbbá az Ó u. 14. számú ingatlannak a 2. számú melléklet II. pontjába történő felvételét. 
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 tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet 1-es 
mellékletének felülvizsgálata a bérleti díjak módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
283/2016. (X.13.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet 1-es mellékletének felülvizsgálata a bérleti díjak 

módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletéről szóló a 7/2006. (III.30) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében szereplő, piaci alapon történő bérbeadás díjainak a mellékelt táblázat szerinti 
emelését javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
A lakbér mértéke: 

 
 A B C 

 A bérbeadás módja A lakás típusa A díj mértéke 

5. Piaci alapon Összkomfortos lakás 450.-Ft/m2/hó 

6. Piaci alapon Komfortos lakás 300.-Ft/m2/hó 

7. Piaci alapon Félkomfortos lakás 150.-Ft/m2/hó 

8. Piaci alapon Komfort nélküli lakás 100.-Ft/m2/hó 

 
10.) napirendi pont - a Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város 
Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy ismét érkezett egy ajánlat, mely szerint az 
Önkormányzatnak október 10-től lehetősége nyílna a Duna World csatornán a megüresedett 
reklám idő terhére Ercsi bemutatására vagy az Önkormányzat által kért egyéb ismertető 
megjelentetésére. Ezzel a lehetőséggel már korábban sem kívánt élni az Önkormányzat. 
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 Duna World csatornán adásba kerülő, 
Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
284/2016. (X.13.) sz. határozata 

a Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott 
reklámlehetőségről 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
Cinemax Media Kft. által Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőség 
igénybevételét. 
 
11.) napirendi pont - a fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Dr. Krizsán Gábor fogorvos azzal a kéréssel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy mint a dunaújvárosi körzeti fogorvosi ügyeletbe tartózó település, 
hagyja jóvá a fogorvosi ügyeletet ellátó orvosok között az ő személyét is. Dr. Krizsán Gábor 
2016. október 1-től ellátja Dunaújvárosban a XIV-es számú fogorvosi körzetet, mint területi 
ellátást végző fogorvos. A fogászati ügyeleti ellátásban is részt fog vállalni, ezért szükséges az 
együttműködési megállapodás 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 a fogorvosi ügyelet ellátására kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
285/2016. (X.13.) sz. határozata 

a fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete általi, 2006. december 1-től határozatlan időre kötött – a fogorvosi 
ügyeleti ellátásról szóló – együttműködési megállapodás 2.1 pontjának 2016. október 1. 
napjától történő módosítását az alábbiak szerint javasolja a Képviselő-testületnek: 
 
„2.1. A teljesítés helye: 
A szerződő felek megállapodnak, hogy a megállapodás tárgyát képező fogorvosi ügyelet 
ellátását az alábbiakban felsorolt vállalkozó fogorvosok – mint szolgáltatók – látják el, s a 
teljesítés helye az ügyelet ellátó orvos alábbi rendelője: 
 
 Orvos neve    Rendelési helye 
Dr. Dénesi Judit    Dunaújváros, Október 23. tér 2. 
Dr. Kéthelyi Ágnes    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Szappanos Mária    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Aladzsity Mária    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Andorfalvi Éva    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Lukács Anikó    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Baburin Alexandr    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Vajda Gabriella    Dunaújváros, Szórád M. u. 39. 
Dr. Adusz Mária    Dunaújváros, Szórád M. u. 39. 
Dr. Gátszegi Tamás    Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. 
Dr. Krizsán Gábor    Dunaújváros, Hold u. 1. 1/2.” 
 
 
 
 



12.) napirendi pont - az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet 
megalkotásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2002-ben 
megalkotta az Ercsi Város háziorvosi körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet. A 
Képviselő-testület a 170/2016. (V.19.) Kt. sz. határozattal döntött a negyedik háziorvosi 
körzet ismételt létrehozásáról. Egyrészt ebből az okból, másrészt az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvénynek az önkormányzati rendeletalkotást érintő új 
szabályai, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek 
felülvizsgálata okán szükséges az új rendelet megalkotása. Továbbá az egészségügyi 
alapellátásról szóló törvény 6. § (2) bekezdése értelmében az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakításához szükséges a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének 
kikérése. Az intézet megkeresése megtörtént, véleményük az előterjesztés mellékletét képezi.  
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 egészségügyi alapellátások körzeteiről 
szóló rendelet megalkotásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet elfogadását. 
 
13.) napirendi pont – a Cukorgyári lakótelep játszótér és kert rendezési tervének 
elkészítésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Petrányi Bt. benyújtotta árajánlatát a Cukorgyári 
lakótelep játszótér és kertrendezési terveinek elkészítésére. Az Önkormányzatnak jelenleg van 
egy még el nem bírált pályázata sportparkok létesítésére Ercsi belterületén. A pályázatban 
megjelölt egyik helyszín megegyezik a most tárgyalt árajánlat tárgyával. Megkérdezi, hogy 
esetleg a két témát nem lehetne-e összekapcsolni. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a kérdésre most nem tud válaszolni, de a 
képviselő-testületi ülésig utána néz. Szerencsés eset lenne, ha a két dolog összeadódhatna, 
mert akkor a határozati javaslatban szereplő összegre nem lenne szükség. Javasolja, hogy 
addig is támogassa a Bizottság az előirányzat biztosítását. 
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 Cukorgyári lakótelep játszótér és kert 
rendezési tervének elkészítésére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Cukorgyári lakótelep játszótér és kertrendezési terveinek elkészítésére előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Cukorgyári lakótelep játszótér és kertrendezési terveinek elkészítésére bruttó 254.000,-Ft 
előirányzat biztosítását az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére. 
 
14.) napirendi pont - Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 
sugárzására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság ülése előtt tárgyalta ezt a napirendi pontot. A 
Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság azt javasolta, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzététele előtt indikatív ajánlattételi felhívás legyen közzétéve. 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 Közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló  
közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívás 

közzétételéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
előkészítéséhez a határozat melléklete szerint indikatív ajánlattételi felhívás közzé tételét. 
 
15.) napirendi pont - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport javasolta a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
kiegészítését oly módon, hogy ne részesülhessen települési támogatásban az, aki 
viselkedésével megsértette a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendeletben 
foglaltakat, továbbá az a szülő, aki az oktatási intézményekkel nem működik együtt. 
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 pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadását. 
 
16.) napirendi pont - a 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztés 
tartalmát. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Fejér Megye Kormányhivatal által kibocsátott 2016. 
évi döntéseket előíró, több más feladatot is tartalmazó határidő-kalauz 45. pontja hívja fel 
minden Fejér megyei önkormányzat figyelmét a képviselői tevékenységről szóló éves 
tájékoztatási feladatra. A tájékoztatókat elfogadás után az Önkormányzat honlapján közzé kell 
tenni. A beszámoló elkészítése és közzététele természetesen vonatkozik a polgármesterre is. 
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 2016. évi képviselői tájékoztatók 
elkészítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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a 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján felkérje az 
önkormányzat képviselőit, hogy a 2016. évi képviselői tevékenységükről készítsék el 
beszámolójukat a választópolgárok tájékoztatása érdekében. 
 
17.) napirendi pont - az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek karbantartására 
előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Junior Vendéglátó Zrt. Ercsi konyhájának 
üzemvezetője arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az ebédlőben lévő armatúrák 
állapota rendkívül rossz, baleset veszélyes. A villanyburák hiánya miatt a feszültség alatt lévő 
alkatrészek egy asztalra állva, vagy bármilyen hosszabb segédeszközzel elérhetőek. Vélhetően 
egy régebbi beázás miatt a fojtótekercsek korrodáltak. Tekintettel arra, hogy az eszközökből 
állapotuk miatt bármikor leváló alkatrészek az ételbe kerülhetnek, cseréjük indokolt.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a lámpatestek karbantartását minél előbb el kell 
végezni. Az előterjesztéshez mellékelt árajánlat egy gyors felmérés eredménye, véleménye 
szerint az árajánlatban szereplő összegnél olcsóbban is meg lehet csináltatni a munkát. A 
képviselő-testületi ülésre további két árajánlat még bekérésre kerül, addig is kéri a 
Bizottságtól a javaslat támogatását. 



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 iskolakonyha étkezőjében lévő 
lámpatestek karbantartására előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek karbantartására előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az iskolakonyha étkezőjében 
lévő lámpatestek karbantartását, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek a karbantartási 
munka költségeire keret előirányzat biztosítását az Önkormányzat évi költségvetésében a 
felhalmozási kiadások közé betervezett felújítási költségek terhére. 
 
 
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 20 óra 10 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
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