
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. november 17-én 18 óra 40 perckor Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Sandi József alelnök 

   Karsai Gergely bizottsági tag 
   Sira Magdolna külső bizottsági tag 

                                         
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Lippai Csaba képviselő 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Christe Rezső polgárőr 
               Faragó Dávid r.szds. 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
     Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
               Dr. Ákos Elek ügyvéd 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
     Nagy Gábor referens 
 
Sandi József alelnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Gólics Ildikó bizottsági elnök és Prekop Antal külső 
bizottsági tag egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A bizottsági ülés az 
ötödik napirendi pont megtárgyalása után egy rövid rendkívüli képviselő-testületi ülés erejéig 
megszakításra kerül. 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. november 17-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
295/2016. (XI.17.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. november 17-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
 
Nyílt ülés 
 

1) Az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetés 
felhívás elbírálásáról 

2) Parafix Kft. ingatlanhasznosítási kérelmének hosszabbításáról 



3) Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására kiírt 
indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásáról 

4) Ercsi Város közszolgálati tévé műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó 
határozott idejű szerződés megkötéséről 

5) Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 
helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás megkötéséről 

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

ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról 
8) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott 

tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 
9) A temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet tájékoztatója a 

2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 
10) Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 

szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának és 4.2. pontjának módosításáról 
11) Tájékoztató az Önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről, a peres 

ügyekről 
12) Tájékoztató az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési szakértő tevékenységéről 
13) Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
14) Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
15) Az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat 

biztosításáról 
16) Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
17) Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok 

alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatóról 
18) A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 
meghatározott köre közzétételéről 

19) Az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. 
(X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 

20) Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építészeti örökség 
értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2015. (IX.5.) szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-
1/2016. ügyszámú javaslatáról 

21) A kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
22) A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatója 
23) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatója 
24) Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám (hrsz.: 460) alatt lévő ingatlan 

megvásárlásának felajánlásáról 
25) Az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról 
26) A 2017. évi belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési témákra javaslattétel 
27) Ercsi Város Önkormányzata részére komposztáló edények vásárlásáról 
28) Egyebek 

- Felhívás kitüntető címek adományozásáról 
 

 



1.) napirendi pont – az Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt 
versenyeztetés felhívás elbírálásáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a Képviselő-testület szeptemberben döntött az Ercsi, 
2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos versenyeztetési felhívás 
közzétételéről. Az ajánlatok beérkezésének, bontásának és versenyeztetésének határideje 
2016. november 3. volt. A versenyeztetési felhívására a megadott határidőig az Assix 
Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 2 C ép.) nyújtott be egy 
évre szóló opciós vételi ajánlatot. A 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanokra ingatlanonként 
24.000.000 Ft ajánlatot tettek. Az értékbecslés költsége a vevőt terheli. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
296/2016. (XI.17.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853. hrsz-ú ingatlanok 
értékesítéséről 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 2851 (9045 
m2), 2852 (9047 m2), 2853 (9044 m2) hrsz-ú, GIP-2 övezeti besorolású ingatlanokat az 
értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéken, azaz ingatlanonként bruttó 24.000.000,- 
Ft vételáron. 
A leendő vevő az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. (székhelye: 2724 Újlengyel, 
Kossuth Lajos u. 2. C ép., adószáma: 13292382-2-13, ügyvezetője: Lamos Zsolt, 
cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-041372). 
A leendő vevővel az ingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés akkor köthető 
meg, ha a Magyar Állam az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni, vagy 
arról a törvényben megállapított határidőn belül nem nyilatkozik. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Magyar Állam nevében eljáró Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t – e határozatban foglalt adatokat tartalmazó ajánlattal, illetve 
szerződéssel – keresse meg annak érdekében, hogy nyilatkozzon arról, elővásárlási jogával 
élni kíván-e. 
Amennyiben a Magyar Állam elővásárlási jogával élni kíván, a Képviselő-testület 
felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést a Magyar Állam 
képviseletében eljáró szervvel e határozat tartalma szerint kösse meg. 
Amennyiben a Magyar Állam elővásárlási jogával nem kíván élni, vagy arról nem 
nyilatkozik, a Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy az adás-vételi 
opciós szerződést az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt.-vel – a határozat tartalma és a 
versenyeztetési felhívás, illetve az arra benyújtott ajánlat szerint – kösse meg. 
 
 
 
 



2.) napirendi pont – a Parafix Kft. ingatlanhasznosítási kérelmének hosszabbításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a Parafix Kft.-vel, a „Tiszti-Klub” vonatkozó bérleti 
szerződés októberben lejárt. A Kft. a bérleti szerződés meghosszabbítására, illetve a bérelt 
terület bővítésére adott be kérelmet. A bérleti szerződés meghosszabbításának nincsen 
akadálya, azonban javasolja, hogy a bérleti szerződés 2. pontjában a „Bérlő tudomással bír 
arról, hogy a Bérbeadó Önkormányzat az ingatlanon 2016. január 31-ig felújítási munkákat 
végez, mely tény Bérlőt nem zavarja. Ugyanakkor Bérlő vállalja, hogy a felújítás miatt a 
közüzemi díjak megosztásáról a felújítást végző vállalkozással, a Lodzsa Kft-vel (1039 
Budapest, Mária u. 8.) a felújítási munkák végzésének idejére megállapodik és erről 
Bérbeadót írásban tájékoztatja.” szövegrész kerüljön kivételre, mert már nem aktuális. 
Megkérdezi, hogy a bérelt terület változását nem kell-e a határozati javaslatba belefoglalni. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a határozati javaslatba az kerüljön bele, hogy a 
Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti bérleti szerződést hagyja jóvá, így nem kell 
külön feltüntetni a változásokat. Elmondja, hogy a Kft. jelenleg saját erőből folytatja a Vásár 
téren lévő ingatlan felújítását.  
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető javasolja az 5. pont második bekezdésének 
törlését, mert ez a rész már aktualitását vesztette. 
Sandi József alelnök egyetért a javaslatokkal és 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 Parafix Kft.-vel kötött bérleti szerződés 
meghosszabbításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
297/2016. (XI.17.) sz. határozata 

a 2420/2. hrsz-ú ingatlan - Tiszti Klub - bérbeadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Parafix Hunágria Kft.-vel (1116 Budapest, Vegyész u. 
17-25., képviselő: Krasznay Dávid cégvezető) a 2420/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerződést a határozat melléklete szerint meghosszabbítja. 
 
 
3.) napirendi pont – Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 
sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a Krasznay Zoltán egyéni vállalkozóval, az Ercsi város 
közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására kötött szerződés november 30-
val lejár. A Képviselő-testület a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság javaslatára indikatív 
ajánlattételi felhívást tett közzé, melyben árajánlat lett kérve csak a Web Tv-n történő 
megjelenésre, illetve a Web Tv-n és a Mozaik Tv kábelcsatornáján történő megjelenésre. A 
felhívásra 1 indikatív árajánlat érkezett be.  
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a Bizottságnak javaslatot 
kellene tennie arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban szereplő műszaki leírások alapján a 
közbeszerzési szakértő melyik verzióra készítse el a közbeszerzési ajánlattételi felhívást. 
Győri Máté polgármester az 1. verzió szerinti pályázati kiírást javasolja, mivel a 1. és a 2. 
verzió díja nem sokban tér el egymástól. 



Sandi József alelnök egyetért a javaslattal és 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 közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
298/2016. (XI.17.) sz. határozata 

az Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására kiírt 
indikatív ajánlattételi felhívás elbírálásról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására kiírt indikatív ajánlattételi felhívásra beérkezett 
indikatív ajánlatban szereplő műszaki leírás 1. verziója szerinti, „Vállalkozási szerződés Ercsi 
város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására” című közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételét támogatja. 
 
 
4.) napirendi pont – Ercsi Város közszolgálati tévé műsorainak gyártására és 
sugárzására vonatkozó határozott idejű szerződés megkötéséről 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a Krasznay Zoltán egyéni vállalkozóval, az Ercsi város 
közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására kötött szerződés november 30-
val lejár. A „Vállalkozási szerződés Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak 
gyártására és sugárzására” vonatkozó pályázat kiírása folyamatban van, ezért javasolt a már 
meglévő szolgáltató szerződés határozott időre történő meghosszabbítása, maximum a nyertes 
pályázóval kötendő szerződés hatályba lépéséig. Javasolja, hogy a szerződés 2017. május 31-
ig kerüljön meghosszabbításra. 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 Közszolgálati tévé 
műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó határozott idejű szerződés megkötéséről 3 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
299/2016. (XI.17.) sz. határozata 

Ercsi Város televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó szerződés 
megkötéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja a Krasznay Zoltán egyéni 
vállalkozóval történő, az Ercsi Város televíziós műsorainak gyártására és sugárzására 
vonatkozó szerződés e határozat melléklete szerinti megkötését 
 
 
 
 



5.) napirendi pont – Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános 
Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás megkötéséről 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a Krasznay Zoltán egyéni vállalkozóval megkötött, 
Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire 
vonatkozó helyiséghasználati megállapodás 2016. november 30. napjáig érvényes, javasolt a 
jelenlegi szerződés határozott időre történő meghosszabbítása. 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, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti 
Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati 
megállapodás megkötéséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
300/2016. (XI.17.) sz. határozata 

az Ercsi, Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri 
helyiségeire vonatkozó helyiséghasználati megállapodás megkötéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi Város Önkormányzata 
és Krasznay Zoltán egyéni vállalkozó közötti – a határozat melléklete szerinti –, Ercsi, 
Kossuth Lajos u. 17. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola tetőtéri helyiségeire 
vonatkozó helyiséghasználatról szóló megállapodás megkötését. 
 
Sandi József alelnök 18 óra 50 perckor 10 perces szünetet rendel el. 
 
Sandi József alelnök 19 órakor folytatja a bizottsági ülést. 
 
6.) napirendi pont – az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat 
elbírálásáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy az ügyvezető igazgató megbízása 2016. augusztus 31-
én lejárt. A Képviselő-testület augusztusban döntött az állás betöltésére vonatkozó pályázati 
kiírásról, melyre egy pályázat érkezett. A benyújtott pályázat a mai napon vált teljesség, mivel 
a pályázó a mai napon benyújtotta azt az igazolást, mely szavatolja, hogy a végzettsége 
megfelel a pályázati követelményeknek. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a pályázó a mai napon kapta meg az oklevelét. 
Elmondja, hogy ha a beadott pályázat megfelel a kiírásnak, akkor támogatja. Valamint 
támogatja a benne foglalt új koncepció, új szemlélet kialakítását, mivel véleménye szerint 
elérkezett az idő a változásra. Jelenleg nagy teher hárul az Önkormányzatra, mivel aktívan 
részt kell vennie a Kft. működésében. Szeretné, ha az új ügyvezető igazgató egy olyan 
koncepciót dolgozna ki, ami a jelenleginél sokkal kevésbé terhelné a tagönkormányzatokat. 
Dr. Koppány Tibor ügyvéd elmondja, hogy a szakmai véleménye szerint a benyújtott 
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásnak. Az EüM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében 
egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet vezetésével olyan személy bízható meg, 
aki orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettséggel, mesterképzési szakon szerzett 
egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint legalább ötéves vezetői gyakorlattal 
rendelkezik. A pályázó értelmezése szerint azonban elég az alapvégzettsége, ami főiskolai 



diploma művelődés szervező szakon, az Egészségügyi menedzser mesterképzésben 
megszerzett mesterfokozatú végzettség illetve az 5 éves vezetői gyakorlat. A pályázó által 
benyújtott igazolás az iskola igazgatójának nyilatkozata, amely nem azt rögzíti, hogy a 
megszerzett végzettség alap szakvégzettség nélkül is megfelelő. A jogi álláspontunk az, hogy 
az EüM rendeletet rendelkezését szem előtt tartva az állás betöltéséhez egyetemi végzettség, 
mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés és legalább 5 éves 
szakmai gyakorlat szükséges. Javasoljuk, hogy a döntés meghozatala előtt állásfoglalást kell 
kérni az illetékes minisztériumtól, illetve egy pontosított nyilatkozatot kérni a képzést nyújtó 
intézet igazgatójától. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az igazolás kiállítója, Dr. Szócska Miklós az EüM 
rendelet formálásában is részt vett, ráadásul az igazolás alapján a szakvégzettség az EüM 
rendeletnek megfelel. A jelenlegi igazgatótól az előző megbízásakor ennek a képzésnek az 
elvégzését kérte a Képviselő-testület, aminek a pályázó az igazolás értelmében eleget is tett. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a 13/2012. (III.28) EüM. rendelet az előírt képesítési 
feltétel és vezetői gyakorlat vonatkozásában, a fenntartó részére egy alkalommal felmentési 
jogot biztosít, valamint lehetőséget ad az egészségügyi menedzser szakképesítés alól történő 
felmentésre is, amennyiben, a vezető tisztségviselő jelölt vállalja a képzést és annak határidőn 
belül történő megszerzését. Ennek a jelenlegi ügyvezető valóban eleget tett. Megfontolásra 
javasolja a dr. Koppány Tibor ügyvéd által felvetett javaslatokat a végső döntés meghozatala 
előtt. 
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy az igazoláson az szerepel, hogy az 
Egészségügyi menedzser mesterképzésben sikeres záróvizsgát tett, egyetemi végzettséget, 
mesterfokozatot szerzett. Ebből nem derül ki, hogy az egyetemi végzettségnek és a mester 
fokozatnak külön kellene lennie. 
Dr. Koppány Tibor ügyvéd elmondja, lehetséges, hogy ez a végzettség 2002-ben még nem 
adott egyetemi végzettséget. Elképzelhető, hogy az EüM rendelet nem lett hozzá módosítva a 
jelenlegi képzési rendszerhez.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a rendeletben valóban van 3 kitétel, aminek megkell 
felelni, azonban a képző intézet csinált egy olyan képzést, ami ezeknek a feltételeknek 
megfelel.  
Dr. Ákos Elek ügyvéd megkérdezi, hogy a jelenlévők szerint egy 3 éves képzésen lehet-e 
egyszerre egyetemi végzettséget és mesterfokozatot is szerezni, mert a véleménye szerint 
nem. 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a jelenlegi oktatási rendszerben mesterképzésre csak az 
alapképzettség megszerzése után lehet tovább menni. A pályázó alapképzettségét 
megfelelőnek találták, mivel elvégezhette a mesterképzést. Javasolja, hogy a Bizottság tegyen 
javaslatot az ügyvezető igazgató díjazására. 
Győri Máté polgármester az eddigi ügyvezető igazgatói bért javasolja, valamint a megbízás 
végdátumának 2022. január 1-jét. 
Sandi József alelnök egyet ért a javaslattal és megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakörének 
ellátásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
301/2016. (XI.17.) sz. határozata 



az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgató munkakörének ellátásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázat 
eredményesnek értékelését és a Kft. ügyvezető igazgatójává 2017. január 1-ével Fekete 
Nikolettát javasolja az Mtv. szerinti munkaszerződés megkötésével, 2017. január 1 -től 2022. 
január 1-ig tartó határozott időre, bruttó 350.000,- Ft/hó díjazással megbízni.  
 
 
7.) napirendi pont – az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a Kft. az Önkormányzattal történt pénzügyi egyeztetés 
után még tartozik 6.066.343,-Ft-al, melyre fizetési haladékot kért 2017. július 1-ig. Javasolja a 
tartozás visszafizetési határidejének módosítása támogatását. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az intézmény további működése érdekében fel 
kell keresni a környéken lévő, de nem tag önkormányzatokat, akik a betegek ellátásáért 
lakosság arányának száma illetve esetszám alapján fizetnék a hozzájárulást. A „TEK-en kívüli 
betegforgalmi adatok” elnevezésű táblázat egy kimutatás a külsős településekről, akiktől a 
velük kötendő megállapodás alapján a táblázatban szereplő összegek lennének várhatóak. 
Több önkormányzat bevonásával csökkenthető lenne a hozzájárulások költsége. A tervek 
szerint elsősorban a zöld színnel jelölt települések lesznek várhatóan felkeresve. A 2017. évi 
koncepció kiindulási alapnak jó, bár ő a 25%-75%-os megosztást javasolná helyette.   
Sandi József alelnök elmondja, hogy a felvázolt lehetőség valóban jó lenne tárgyalási 
alapnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy az eszközök amortizációja hamarosan komoly 
költségeket fog jelenteni a tulajdonosok számára. Egyetért azzal a felvetéssel, hogy a további 
működéshez külső erőforrásokat kell bevonni. Támogatja a 25%-75%-os megosztást, melyet 
pozitív kommunikációval elfogadhatóvá lehet tenni. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült 
fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési 
határidejének módosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
302/2016. (XI.17.) sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére nyújtott tagi kölcsönből fennmaradt tartozás visszafizetési határidejének 2017. július 
1-re történő módosításához. 
 
 
 



8.) napirendi pont – tájékoztató az Önkormányzat által megbízott ügyvédek 
tevékenységéről, a peres ügyekről 
 
Sandi József alelnök felkéri dr. Ákos Elek ügyvédet, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Dr. Ákos Elek ügyvéd elmondja, hogy jelenleg 5 folyamatban lévő peres ügyről szeretne 
rövid tájékoztatást adni. A Handicap Kft. felperes Ercsi Város Önkormányzatával szemben 
4,3 millió forint megfizetése iránt folyamatban lévő polgári per 2 fő tanú meghallgatásával 
folytatódott. Érdemi nyilatkozatainkban részleteztük, alátámasztottuk, jogesetekkel 
megerősítettük az eljáráson végigvonuló konzekvens jogi álláspontunkat, mely szerint a 
perbeli szerződés lehetetlen szolgáltatásra irányul és mint ilyen jogszabályba ütközik, mely a 
sikerdíjra vonatkozó kikötés semmisségét alapozza meg. Ezen periratban ismételten és 
sokadszor fenntartottuk a korábbi tárgyalási határnapokon szóban már előterjesztett elévülési  
és érvénytelenségi kifogásunkat is, amely utóbbi a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő 
értékaránytalanságára alapíttatott. Cyránski Máriával kapcsolatban a peres eljárás történeti 
előzményeit illetően emlékeztetne arra, hogy a Paksi Városi Bíróság előtt az elsőfokú ítélet 
teljes egészében marasztalta alperest, mellyel szemben nevezett jogorvoslati kérelemmel élt. 
Ezen fellebbezés eredménye folytán a Szekszárdi Törvényszék másodfokú ítéletében anyagi 
jogi értelemben mellőzte az érdemi döntést és az alperes kifogásának helyt adva a 
Dunaújvárosi Járásbíróság hatáskörét és illetékességét állapította meg. A Dunaújvárosi 
Járásbíróság 9.P.21.3142013/12 sorszámú ítéletében újólag kötelezte az alperest, hogy az 
önkormányzat részére 30 napon belül természetben adja ki a per tárgyát képező ingóságokat 
és domborműveket. A Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság eljárásának 
eredményeként, másodfokú ítéletében az első fokon eljárt Dunaújvárosi Járásbíróságot új 
eljárásra kötelezte, azonban mindenféle prejudikálás nélkül előzetesen rögzíthető, minimális 
esetben elbirtoklás címén az önkormányzat tulajdonszerzése megállapítható. A Dunaújvárosi 
Járásbíróság előtt 2016 nyarán tartott tárgyaláson a pertárgy értékére vonatkozó hatásköri 
kifogásunk alapján – melynek az eljáró Bíróság helyt adott és lényege az volt, hogy mivel az 
alperes az ingók tulajdonjogát is vitatja jelen perben, a bírósági hatáskört megalapozó 
pertárgy értéket nem az ingók kiadására vonatkozó szabályok alapján kell megállapítani – a 
peres eljárás első fokon immár nem a Dunaújvárosi Járásbíróság előtt, hanem a 
Székesfehérvári Törvényszék mint első fokú bíróság előtt van folyamatban. A hatásköri 
kifogás előterjesztésének oka az volt, hogy a peres ügyben másodfokon, a jövőben – 
amennyiben erre sor kerülne – ne a pernyertes ítéleteinket hatályon kívül helyező 
Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság járjon el, hanem a Fővárosi Ítélőtábla. 
A Dunaújvárosi Járásbíróság előtt van folyamatban az a kártérítési per, amelynek felperese 
Szadai Mária, míg alperese Ercsi Városi Önkormányzata. Felperes a tulajdonát képező Ercsi, 
Battai u. 38. szám alatt természetben fellelhető ingatlan tekintetében tapasztalta, hogy a ház 
előszobája megsüllyedt, a fedett előtér elvált az épület többi részétől, falazaton pedig épület 
szerte széles repedések jelentek meg. Keresetét arra alapozza, hogy ténybeli álláspontja 
szerint Ercsi Város Önkormányzatát terhelő vízelvezető árok elkészítésének hiánya a 
káresemény-sorozat bekövetkeztének kauzális alapja. Az ügyben igazságügyi 
ingatlanforgalmi -, és építész szakértő kirendelésére került sor, aki az alperes által megjelölt 
okokat alátámasztotta és megerősítette anélkül, hogy akár feltárást végzett volna, illetve 
elismert és elfogadott szakértői módszertan és protokoll betartása mellett szakmai-műszaki 
alátámasztottságot hordozó álláspontot alakított volna ki. A perben kiemelésre került írásban 
és tárgyalási határnapokon mindannyiszor azt is, hogy a kereseti kérelemmel érintett 
káregyüttes globális, átfogó és ellentmondásoktól mentes megismerése és az erre szakmai 
alapokon telepített korrekt és valóban műszaki alapú állásfoglalás megtételére az eljáró 
igazságügyi szakértő nem volt képes és nem volt alkalmas. A feltárás elvégzése érdekében és 



a bekövetkezett állagromlás valós természetbeni és fizikai okainak megállapítása érdekében új 
igazságügyi szakértő kijelölésére került sor, melynek alapján ezen vélemény beérkezését 
követően kerül sor új tárgyalási határnap kitűzésére.  A Pro-Via Kft. esetében az eljáró 
Fővárosi Ítélőtábla – korábbi jelentésünkben rögzített prognózisunk helyességét igazolva - a 
kereseti kérelem valamennyi kötelmi követelését részítéletében elutasította, míg a jogalap 
nélküli gazdagodásra alapozott igény tekintetében a Székesfehérvári Törvényszék előtt 
folytatódott a per és a perbíróság igazságügyi szakértőt rendelt ki. A peres eljárás ezen 
szakaszában írásbeli ellenkérelmünk polgári jogi esszenciája az, miszerint elvi szinten és 
polgárjogi értelemben, az irányadó tényállás tükrében, feltételes módot használva, lehet szó a 
jogalap nélküli gazdagodás vizsgálatáról, azonban ehhez két lépcsőben szükséges a 
gazdagodás ingatlanonként történő műszaki-financiális alapú vizsgálata, majd ennek 
eredményét lehetne kivetíteni az I. és II. r. alperes között ügyvédi magánokiratba foglalt 
2005.04.26. napján kelt vagyon átadási- elszámolási megállapodás vagyoni tételeire. 
Kizárólagos ezen tételes vizsgálat lefolytatás alapján lehet(ne) érdemben állást foglalni arról, 
hogy a II. r. alperest (Ercsi Város) illetően érdemi gazdagodás bekövetkezett –e, feltételezve, 
de el nem fogadva, hogy az Önkormányzat elsődleges jogi álláspontja megalapozatlan lenne, 
amely szerint a Ptk. 361. szakasz szubszidiárius jellege folytán, a vállalkozási kötelem 
fennállta és az abból fakadó felperesi igény jogerős bírósági megítélése miatt fogalmilag 
kizárt a jogalap nélküli gazdagodás. Mivel azonban, a fent hivatkozott megállapodás körében 
részünkről 225.000.000.- Ft.- tagi hitel elengedésére és 250.000.000. -Ft. összértékű ingatlan 
átadására került sor, az Önkormányzat gazdagodásáról a fogalmi értékelésen túl, 
összegszerűségében sem lehet szó. Lakatos Mária és társai ügyében, a Székesfehérvári 
Járásbíróság az ingatlan kiürítési perben 2016. októberében tartott érdemi tárgyalást, ahol 
kiürítő rendelkezés meghozatalára kizárólag azért nem került sor, mert észleltük, hogy az 
ingatlanban a peresített személyeken kívül él leszármazójuk is, aki a közelmúltban lett 
nagykorú és ezért a kiürítési keresetet nevezettre azonnal kiterjesztettük. 
Karsai Gergely bizottsági tag kéri, hogy a képviselő-testületi ülésre legyen az 
előterjesztéshez csatolva dr. Pusztai Attila ügyvéd tájékoztatója is az általa képviselt 
folyamatban lévő peres ügyről. 
Sandi József alelnök megköszönni az összefoglalót és 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 által megbízott 
ügyvédeknek a peres ügyekről készült tájékoztatójáról 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül 
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
303/2016. (XI.17.) sz. határozata 

az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről, a peres ügyekről készült 
tájékoztató elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Dr. 
Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor állandó megbízással rendelkező jogi képviselőknek a 2016. 
évi peres ügyekről készült tájékoztatója elfogadását. 
 
9.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
 
Sandi József alelnök felkéri Faragó Dávid rendőr századost, hogy röviden tartsa meg a 
beszámolóját. 



Faragó Dávid r.szds. ismerteti az elmúlt hónap bűnügyi statisztikáit. Elmondja, hogy október 
hónapban megszaporodtak a melléképületekbe, fészerekbe, illetve az idős emberekhez történő 
betörések száma. A megnövekedett bűnesetek száma miatt már egy külön nyomozócsoport is 
alakult, melynek köszönhetően több ercsi lakos előzetes letartóztatásba is került. Felkéri az 
Ercsi Polgárőrséget, hogy biztosítsanak több szolgálatot délután négy és reggel nyolc óra 
között. A múlt hónapban elindult térfigyelő rendszer működésének felülvizsgálata még 
folyamatban van, bár már történtek előre lépések. Fontosnak tartják, hogy a térfigyelő 
kamerák működése célirányosabbá váljon. A jövő hónapban a rendőrség tervezi 
bűnmegelőzési szórólap kiosztását, melynek terítéséhez az Ercsi Polgári Őrség segítségét is 
szeretnék igénybe venni. 
Sandi József alelnök megköszöni a rövid tájékoztatót és átadja a szót Czobor Imre ny.rendőr 
alezredesnek. 
Czobor Imre ny.r.alezr. elmondja, hogy a működő kamerák folyamatosan szolgálatban 
vannak, bár nemrég kiderült, hogy az új kamerák gyártási hibásak. Ez ügyben a 
forgalmazóval a kapcsolat már fel lett véve. Sajnos a régi kamerák már 9 évesek, a 
pixelesedésük már egyre rosszabb. Ezeket a típusú kamerákat megközelítőleg 5 éves 
működési időtartamra gyártották, ezen mi már régen túl vagyunk. Az elmúlt időszakban, főleg 
a terrorveszély miatt, egy országos felmérés zajlott a kamerák működésére vonatkozóan. 
Megállapították, hogy a jelenleg szolgálatban lévő kamerák túlnyomó része nem működik 
megfelelően, az általuk közvetített képek rossz minőségűek, ezért várhatóan a térfigyelő 
kamerák fejlesztésére egy nagyszabású pályázat kerül majd kiírásra. A térfigyelő 
felülvizsgálata folyamatban van, új nyomtatványok, új intézeti utak vannak kidolgozás alatt. 
A kollégák mind a polgárőrökkel, mind a közterület felügyelőkkel napi kapcsolatban vannak. 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a térfigyelést végző rendőrök közül egy fő áthelyezésre 
került, ezért a munka elvégzésére egy új embert kell megbízni. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy a műszaki hibás kamerákra nincsen-e garancia, 
illetve a szervizelést végző cég miért nem ad helyette csere kamerát. 
Czobor Imre ny.r.alezr. elmondja, hogy a szerviz 30 nap után ad csak másik kamerát a 
meghibásodott helyett, erre jogszabályi előírás van. 
Sandi József alelnök megköszöni a rövid tájékoztatót és felkéri Christe Rezső polgárőrt a 
tájékoztatója megtartására. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy az elmúlt hónapban 37 alkalommal, összesen 237 
óra szolgálatot teljesítettek, ebből hat alkalommal a rendőrséggel közösen. Elmondja, hogy a 
Tiszti lakótelepen problémát jelent, hogy megnyitották a kapukat mindkét utcára. A lakók 
azóta többször jelezték, hogy sok idegen ember és jármű megfordul azóta ott. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a kapuk megnyitása a lakók kérésére, az 
útfelbontás miatt történt. A kapu csak a munkálatok befejezéséig lesz nyitva.  
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy a rendszámfelismerő technika megvételre került, 
azonban egy jogi kifogás miatt még nem tudják használni. E probléma megoldásában kéri a 
rendőrség segítségét. 
Sandi József alelnök megköszönni a tájékoztatót és 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 város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatóról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
304/2016. (XI.17.) sz. határozata  



a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
10.) napirendi pont – a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 
tájékoztatója a 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy Vajdics Ákos, a Naplemente Bt. ügyvezető igazgatója, 
mint minden évben, most is benyújtotta az 1-10 hónapra vonatkozó bevételek és kiadások 
alakulásáról készült tájékoztatóját. 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 temető fenntartását és üzemeltetését 
ellátó gazdálkodó szervezet 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló 
tájékoztatójáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
305/2016. (XI.17.) sz. határozata  

a Naplemente Bt. 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 
szóló tájékoztatóról  

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Naplemente Bt. 2016. évi bevételeinek 
és kiadásainak alakulásáról készült tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
11.) napirendi pont – az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának és 4.2. pontjának 
módosításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy helyi közúti személyszállítást végző vállalkozó azzal a 
kérésessel fordult a bizottsághoz, hogy szíveskedjen támogatni a jelenlegi bérlet árak 5%-os 
és a jelenlegi jegy árak 10 %-os emelését, illetve a vállalkozónak a közszolgáltatásáért fizetett 
támogatás összegének 85.725,-Ft-al történő emelését. A plusz díj fedezné a vállalkozó által 
korábban indított két próbajárat végleges bevezetésének a költségeit. 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 területén végzett 
menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. 
pontjának és 4.2. pontjának módosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
306/2016. (XI.17.) sz. határozata 

az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának és 4.2. pontjának módosításáról 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés 3.2. és 4.2. pontjának 2017. január 01. napjával az alábbiak szerinti 
módosítását: 
 
„3.2  A Felek megállapodnak abban, hogy a menetjegyek és bérletek bruttó ára 2017-ben a 
következő: 
a.) teljesárú menetjegy:                                                  220.- Ft  
b.) teljesárú bérlet:                                                   4.360.- Ft /hó, 
c.) kedvezményes bérlet (nyugdíjas, diák)              1.420,.- Ft /hó.”  
 
„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.284.927,-Ft támogatást fizet, a vállalkozó 
pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. A támogatás összege (vállalkozói díj) magában 
foglalja a tanítási napokon napi három alkalommal történő, Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös 
József Általános Iskola, valamint Napfény Óvoda állomások közötti, illetve a heti öt napon, 
napi két alkalommal történő, a Köztársaság tér és a Vasútállomás közötti személyszállítás 
ellenértékét, valamint hétvégente, napi két alkalommal történő, a Vásártér és a Vasútállomás 
közötti személyszállítás ellenértékét, ideértve a jegyek és bérletek árát is.” 
 
 
12.) napirendi pont – tájékoztató az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési 
szakértő tevékenységéről 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy dr. Pusztai Attila közbeszerzési szaktanácsadó, az 
önkormányzat közbeszerzési szakértője benyújtotta tájékoztatóját a 2016. évi közbeszerzési 
feladatok ellátásáról. 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 által megbízott 
közbeszerzési szakértő tevékenységéről szóló tájékoztatóról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
307/2016. (XI.17.) sz. határozata 

Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2016. évi közbeszerzési feladatok 
ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Dr. 
Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2016. évi közbeszerzési feladatok ellátásáról 
készült tájékoztatója elfogadását. 
 
 
13.) napirendi pont – Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
Sandi József alelnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a korábbi bizottsági struktúrát alapul véve, de 
azon jelentősen változtatva, a hatékony és gazdaságos önkormányzati munka elősegítésére 



kisebb és kevesebb szakbizottságok lettek létrehozva. A bizottságok 2016-os évben is 
hatékonyan készítették elő a Képviselő-testület döntéseit, ennek következtében a testületi 
ülések is hatékonyak és előremutatóak voltak. A képviselők, a referensek, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói, az intézményvezetők mind azon dolgoztak, hogy a döntések időben, 
késedelem nélkül megszülessenek, a közbeszerzések és beruházások megvalósulhassanak. 
Megköszöni minden résztvevőnek a rugalmasságot, a megértést amit tanúsítottak és a kitartó 
erőfeszítést ahogy dolgoztak. Mindez nem volt hiábavaló, hiszen egy nagyszerű, gyümölcsöző 
év áll mögöttünk. Ez az év leginkább a pályázati, főképpen TOP-os pályázatoké, illetve a 
projectek előkészítésének éve volt, melyet reményeink szerint egy beruházásokkal teli időszak 
követ majd. Jegyző Úrral remek emberi és munka-kapcsolatban dolgozunk együtt, így a város 
életét valamint a Hivatal munkáját teljes egyetértésben és összhangban irányíthatjuk. 
Városunk képviselete is a munkája fontos részét képezi. Így részt vett a Szent László Völgye 
Kistérség tanácsülésein és rendezvényein, rendszeresen egyeztetett a Járási Hivatal 
vezetőjével és munkatársaival, a megyei Kormányhivatal vezetőivel és szakértőivel. 
Országgyűlési képviselőnkkel, dr. Galambos Dénessel, rendszeresen egyeztetett, aki –
segítségünkre volt az elérhető pályázati EU-s és hazai források felkutatásában. 
Tapasztalatcserére ellátogatott többek között Sárosd és Nagylók polgármestereihez és 
munkatársaikhoz is, ahol a közmunkában rejlő lehetőségeket, a településüzemeltetéssel 
kapcsolatos ötleteket, munkahelyteremtési kezdeményezéseket tanulmányozhatta.  
Sandi József alelnök megköszöni a rövid összefoglalást, és 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 Győri Máté polgármester éves munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
308/2016. (XI.17.) sz. határozata 

Győri Máté polgármester éves munkájáról szól beszámoló elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Győri 
Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló – mely egyidejűleg a választópolgárok 
Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti tájékoztatásaként is szolgál – elfogadását. 
 
 
14.) napirendi pont – Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy az előbbiekben hallhatta a bizottság a polgármester 
munkájáról készült beszámolót, és most az éves munkájának jutalmazásáról kellene dönteni. 
A polgármester elmúlt évi munkájának elismerése képen a tavalyi összeget, a polgármester 
1,5 havi illetményét javasolja. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető jelzi, hogy a jutalom fedezetére az általános 
tartalékban nincs előirányzat, ezért javasolja, hogy döntsön a bizottság a szükséges összegnek 
a felhalmozási kiadások közül az általános tartalékba történő átcsoportosításáról. 
Sandi József alelnök megköszöni a rövid összefoglalást, és 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 Győri Máté polgármester jutalmának 
biztosítására előirányzat átcsoportosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
309/2016. (XI.17.) sz. határozata 

Győri Máté polgármester jutalmának biztosítására előirányzat átcsoportosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Győri 
Máté polgármester jutalmának biztosítása érdekében, az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a felhalmozási kiadások közül az általános tartalékba történő előirányzat 
átcsoportosításához történő hozzájárulást. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Győri Máté polgármester jutalmának 
megállapításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
310/2016. (XI.17.) sz. határozata 

Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Győri Máté polgármester részére – elmúlt 
évi munkája elismeréseképpen – 1,5 havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg a 
2016. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
 
 
15.) napirendi pont – az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére 
előirányzat biztosításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy az Ercsi Eötvös József Általános Iskola korszerűsítése 
során faaprítékkal üzemeltethető kazán került beszerelésre. Az Ercsi Dunakavics Kft. 
benyújtotta a saját gyártású apríték beszállítására vonatkozó árajánlatát. A 32 tonna apríték 
beszerzése bruttó 1.219.200,-Ft.-al terhelné a 2016. évi költségvetést.  
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy az elmúlt időszakban volt, amikor nem 
lehetett használni a medencét, mert nem tudták a megfelelő hőfokra felfűteni. Ennek talán a 
faapríték kalóriatartalmához volt valami köze? 
Orbán Balázs ügyvezető igazgató elmondja, hogy az Ercsi Dunakavics Kft. által biztosított 
faapríték jó minőségű. A problémát a helytelen beállítások okozták, ez azonban azóta 
megoldódott.  
Győri Máté polgármester soknak tartja a 32 tonnát, és megkérdezi, hogy ekkor mennyiség 
mennyi időszakra vonatkozik. 
Orbán Balázs ügyvezető igazgató elmondja, hogy a 32 tonna körülbelül a hónap végéig 
elegendő. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Eötvös József Általános Iskola részére, 
faapríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
311/2016. (XI.17.) sz. határozata 

az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek bruttó 
1.219.200,-Ft előirányzat biztosítását az Eötvös József Általános Iskola részére, 32 tonna 
faapríték beszerzésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások 
közé betervezett felújítási kiadások terhére. 
 
 
16.) napirendi pont – az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
 
Sandi József alelnök átadja a szót Győri Máté polgármesternek. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a dolgozók nagy többsége a karácsony és újév 
közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét. Az igazgatási szünet elrendelése 
gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelentene, így a hivatal működésével járó 
költségek, ha kismértékben is, de csökkennének. Javasolja az igazgatási szünetet a 2016. 
december 19. és december 30. közötti munkanapok vonatkozásában elrendelni. 
Természetesen az igazgatási szünet alatt a fennakadásmentes ügyfélfogadás biztosítva lenne. 
Sandi József alelnök 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 Polgármesteri Hivatalban 
igazgatási szünet elrendeléséről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
312/2016. (XI.17.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Kormány rendelet 
13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra – az  Ercsi Polgármesteri Hivatalban   2016. 
december 19. napjától – 2016. december 30. napjáig igazgatási szünet elrendelését. Az 
igazgatási szünet alatt a hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás érdekében ügyelet 
működtetését. 
 
 
 



18.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a 
költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült 
tájékoztatóról 
 
Sandi József alelnök átadja a szót Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető részére. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a mellékelt táblákban a 
2016.09.30-i adatok szerepelnek. Ismerteti az Önkormányzat költségvetési elszámolási 
számláinak 2016. november 8-án aktuális egyenlegeit. Elmondja, hogy az adóbevételek 
alakulását tekintve, év végére várhatóan teljesülni fog a terv összege. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy az Ipari Parkban történő ingatlan értékesítésre betervezett 60 milliós bevétel eddig 
nem realizálódott. Az adatok szerint az önkormányzat likviditásával várhatóan nem lesznek 
gondok. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy ebben az évben az önkormányzatnak nem kellet 
igénybe vennie a rendelkezésére álló likviditási hitelt. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat évközi 
gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi 
helyzetéről készült tájékoztatóról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
313/2016. (XI.17.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok 
alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatójáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat 2016. évi évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról 
és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadását. 
 
 
19.) napirendi pont – a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak 
jogszabályban meghatározott köre közzétételéről 
 
Sandi József alelnök átadja a szót dr. Feik Csaba jegyző részére. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában előírt 
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Képviselő-testület által elfogadott, 4/2016.(II.12.) 
önkormányzati rendeletét Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, valamint a 
költségvetési rendelet módosításait, és az önkormányzat 7/2016. (IV.28.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Ercsi város honlapján közzétettük. A 
Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia a közzététel teljesítésének tudomásul vételéről. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a helyi önkormányzat költségvetési, a 
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó 



adatainak jogszabályban meghatározott köre közzétételéről 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
314/2016. (XI.17.) sz. határozata  

a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott köre 

közzétételéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a helyi 
önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott köre 
közzétételének teljesítése tudomásulvételét. 
 
 
20.) napirendi pont – az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló 19/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér 
Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
 
Sandi József alelnök átadja a szót dr. Feik Csaba jegyző részére. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata valamint a 
törvényi változások alapján szükségessé vált az önkormányzat helyi építési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálata. A 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet szerint a 
jelenleg hatályos HÉSZ-t 2018. december 31-ig, míg a településkép védelméről szóló törvény 
szerint a HÉSZ településképi követelményeit 2017. december 31-ig lehet alkalmazni. A mi 
helyi építési szabályzatunk leginkább olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket e két 
határidőig nem kell módosítani, vagy amely módosítással és hatályon kívül helyezéssel nem 
orvosolható. Hatályon kívül helyezéssel, illetve módosítással nem orvosolható például a 
rendelet címe vagy a felhatalmazó, illetve bevezető rendelkezése. Ez azt jelenti, hogy csak 
egy új rendelettel, új HÉSZ elfogadásával lenne megfeleltethető a jelenlegi jogszabályi 
helyzetnek. Ha elegendő lenne a HÉSZ módosítsa, akkor is egy véleményeztetési eljárást 
kellene lefolytatni, ami időigényes folyamat, annak lefolytatása után már indítani kellene az új 
HÉSZ elfogadásához szükséges újabb folyamatot, hogy az előírt határidőig lezárulhasson. 
Ezért javasolt az új HÉSZ elfogadásához szükséges folyamat elindítása.  
Sandi József alelnök 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 helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
315/2016. (XI.17.) sz. határozata  

az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.2.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 



vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE02/971-1/2016. ügyszámú javaslatával 
egyetért.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a rendeletet – a jelenlegi jogszabályi 
lehetőségek keretei között – felülvizsgálta és új helyi építési szabályzat megalkotását tartja 
szükségesnek. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdésére, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (2) 
bekezdésében előírt véleményezési kötelezettségre és annak 45. § (1) bekezdésében 
meghatározott határidőre – új helyi építési szabályzat készítését javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
 
21.) napirendi pont – az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2015. (IX.5.) szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
 
Sandi József alelnök átadja a szót dr. Feik Csaba jegyző részére. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal indítványozta a helyi 
építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szó önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát. Ennek oka egyrészt a jogszabályi környezet megváltozása, másrészt az 
ágazati felhatalmazó rendelkezések körének tartalmi szabályai. 
Sandi József alelnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2015. 
(IX.5.) szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
316/2016. (XI.17.) sz. határozata  

a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a helyi építészeti örökség értékeinek helyi 
védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE02/971-1/2016. ügyszámú javaslatával 
egyetért.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a rendeletet – a jelenlegi jogszabályi 
lehetőségek keretei között – felülvizsgálta és új rendelet megalkotását tartja szükségesnek. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
új rendeletet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) 
bekezdésében meghatározott kormányrendelet kihirdetése, illetve hatályba lépése után alkossa 
meg. 



 
22.) napirendi pont – a kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Sandi József alelnök átadja a szót dr. Feik Csaba jegyző részére. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal az általa küldött, 
úgynevezett határidő kalauzban felhívta az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a kötelező 
adatkezelés esetére vonatkozóan a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, 
az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét 
az adatkezelést elrendelő törvény szerint a kötelező adatkezelés szabályairól önkormányzati 
rendelet megalkotása szükséges. 
Sandi József alelnök 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 kötelező adatkezelés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
317/2016. (XI.17.) sz. határozata  

a kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. 
 
23.) napirendi pont – a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2015/2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a tájékoztatót mindenki áttanulmányozta, 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 Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatójáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
318/2016. (XI.17.) sz. határozata  

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi 
tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vételéről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásul vételét. 
 
 
 



24.) napirendi pont – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a tájékoztatót mindenki áttanulmányozta, megkérdezi, 
hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
319/2016. (XI.17.) sz. határozata  

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységről szóló 
beszámoló tudomásul vételéről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Szent 
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
tudomásul vételét. 
 
 
25.) napirendi pont – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a tájékoztatót mindenki áttanulmányozta, megkérdezi, 
hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
319/2016. (XI.17.) sz. határozata  

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységről szóló 
beszámoló tudomásul vételéről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Szent 
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
tudomásul vételét. 
 
 
26.) napirendi pont – az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám (hrsz.: 460) alatt lévő 
ingatlan megvásárlásának felajánlásáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy Hosszú Sándor az önkormányzat részére megvásárlásra 
felajánlotta a tulajdonában lévő ingatlant. Az épület jó állapotban van és a tulajdonjog is 
igazolva van. Javasolja az ingatlan megvásárlását, illetve a megvásárlásáról való tárgyalások 
megkezdését. 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, Kárpáthy Jenő utca 10. szám 
(hrsz.: 460) alatt lévő ingatlan megvásárlásának felajánlásáról 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám (hrsz.: 460) alatt lévő ingatlan megvásárlásának 
felajánlásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi, 
Kárpáthy Jenő utca 10. szám (hrsz.: 460) alatt lévő ingatlan megvásárlását.  
 
 
27.) napirendi pont – az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a Képviselő-testület májusban döntött a negyedik 
háziorvosi körzet ismételt létrehozásáról, majd októberben Dr. Nagy Angélának a 3. számú 
háziorvosi körzet háziorvosává történő kinevezésének támogatásáról. Egyrészt ebből az 
okból, másrészt az egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek az önkormányzati 
rendeletalkotást érintő új szabályai, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetek felülvizsgálata okán szükséges vált új rendelet megalkotása miatt következő 
lépésként szükségessé vált az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának 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 az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító 
Okiratának módosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjával, illetve a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján 
történő elfogadását. 
 
 
28.) napirendi pont – a 2017. évi belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési témákra 
javaslattétel 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy december 31-ig a Képviselő-testületnek el kell fogadnia 
a 2017. évi belső ellenőrzési tervet. Mikóné Horváth Rita 6 ellenőrzési témát javasolt, többek 
között a polgármesteri hivatal könyvvezetési és beszámolási rendszere szabályozottságának 
vizsgálata, a humánerőforrás gazdálkodás ellenőrzése a köznevelési intézményekben vagy az 



Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdálkodásának elemzése. 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 2017. évi belső ellenőrzési tervben 
szereplő ellenőrzési témákra tett javaslatokról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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a 2017. évi belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési témákról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság tudomásul veszi Mikóné Horváth Rita 
belső ellenőr által, a 2017. évi belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési témákra tett 
javaslatát. 
 
 
29.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzata részére komposztáló edények 
vásárlásáról 
 
Sandi József alelnök elmondja, hogy a komposztálás az emberiség legősibb és 
legelterjedtebb hulladék felhasználási módja, amely erősíti és optimalizálja a talajban lezajló 
mikrobiológiai folyamatokat. A különféle biológiailag lebomló anyagok komposztálása 
minőségi szerves trágya keletkezését eredményezi. A komposztálás természetes folyamat. A 
házi komposztálás bevezetésével a lakosság pénzt takaríthat meg a zöldhulladék elszállításán, 
valamint a komposztálás segít az illegális hulladéklerakók és a szemétégetés 
megszüntetésében. A komposztálás történhet az iskolák, óvodák, parkok zöldterületein. A 
rendszer bevezetésével az iskolák, óvodák képzésébe is beépíthető a környezettudatosabb 
nevelés. Javasolja, hogy a Kft. ajánlata kerüljön meghirdetésre Ercsiben, a szokásos 
módokon. Véleménye szerint, ha elegendő igény merülne fel a komposztálók megvásárlására, 
akkor akár az önkormányzat is hozzájárulhatna a vételárhoz.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy támogatja az igényfelmérés elindítását, a vételár 
megosztására a későbbiekben, konkrét adatok birtokában érdemes visszatérni. 
Sandi József alelnök 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 Önkormányzata részére 
komposztáló edények vásárlásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzata részére komposztáló edények vásárlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság megfelelő számú, komposztáló edények 
vásárlására benyújtott lakossági igénylőlap megléte esetén támogatja a biológiailag lebomló 
hulladék mennyiségének hatékonyabb csökkentése érdekében az Ercsiben megszervezendő 
komposztáló edény vásár megrendezését.  



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja a komposztáló edények 
beszerzésére vonatkozó igénylőlap helyben szokásos módon történő közzétételét.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzata részére 
komposztáló edények vásárlásáról szóló napirendi pont megtárgyalását a komposztáló 
edények beszerzésére vonatkozó lakossági igényfelmérés befejezéséig elnapolja. 
 
 
 
Sandi József alelnök 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 21óra 15 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Sandi József                                            Karsai Gergely 
                                     alelnök                                                   jkv.hitelesítő 


