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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. december 8-án 18 óra 05 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

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

     Prekop Antal külső bizottsági tag     
                                     
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Christe Rezső polgárőr 
               Szabó Zoltán r.alezr. 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
                          Szabó Zsolt polgárőr      
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
     Nagy Gábor referens 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag és Prekop Antal külső 
bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik az üléshez. Elmondja, hogy a napirendi pontok 
megtárgyalása előtt szeretne pár szót szólni a jelenlévőkhöz. 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. december 8-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
338/2016. (XII.08.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. december 8-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről (szóban) 
2) A 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
3) Tájékoztató a bizottság éves munkájáról 
4) Tájékoztató a képviselők éves munkájáról 
5) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról 
6) Az Ercsi Kinizsi SE kérelméről 



7) Az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, 
Egressy Béni utcai szennyvíz hálózat rekonstrukciójára pótelőirányzat biztosításáról 

8) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 18/2016. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet hatályba nem lépéséről, továbbá az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 

9) Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásáról 

10) A köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

11) Az Ercsi, Kárpáthy Jenő u. 28/2 (hrsz: 611/7) számú ingatlanon lévő követelés 
megvásárlására előirányzat biztosításáról 

12) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 

13) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás 
térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet-tervezetről 

14)  A „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” elnevezésű, BM-16-MA / MI 
kódszámú pályázaton történő részvételről 

15) Szociális Szövetkezet létrehozásáról 
16) Az Ercsi Csónakház működéséről 
17) Ercsiről készült légi felvételek megrendelésére előirányzat biztosításáról 

 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy ezúton szeretne köszönetet mondani a bizottság 
tagjainak, a jegyző úrnak, a polgármester úrnak, az állandó meghívott vendégeknek és a 
referenseknek az éves munkájukért. Elmondható, hogy a bizottság az idei évben is aktívan 
dolgozott, amit a későbbiekben tárgyalandó bizottsági beszámoló is alátámaszt. A bizottság 
remekül együttműködött a Rendőrséggel, a Közbiztonsági Munkacsoporttal és az Ercsi, 
illetve a Sinatelepi Polgári Őrséggel. Mindenkinek kellemes ünnepeket kíván, majd javasolja, 
hogy a bizottság térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 
1.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről  
 
Gólics Ildikó elnök átadja a szót Szabó Zoltán r.alezredesnek. 
Szabó Zoltán r.alezredes elmondja, hogy az idei évi statisztikák az előző év azonos 
időszakához képest javulást mutatnak, bár ez a javulás a nyári időszakban némileg vissza 
esett. A november hónap viszonylag nyugodt hónap volt, ami köszönhető annak, hogy két fő 
előzetes letartóztatásba került vagyonelleni bűncselekmények miatt.  Röviden ismerteti a 
statisztikai adatokat, majd elmondja, hogy nemrégiben egy járási egyeztető fórumon vett 
részt, ahol elmondták, hogy a környező települések közül kizárólag Ercsiben és 
Ráckeresztúron csökkentek a bűncselekmények, minden más településen növekedtek az 
adatok. Elmondja, hogy a Rendőrség kapcsolata az Önkormányzattal jó, kiváltképpen a 
gyámügy és az igazgatás területén. 
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy új jelenségre lett figyelmes a Dankó Pista 
utcában és a Feszty utcában. A lakatlan házakból eltulajdonított faanyagot már nem kocsival, 
hanem gyalogosan szállítják el a bűnelkövetők a tetthelyről. Ez ügyben már tett bejelentést is 
a Rendőrségen. Elmondja, hogy érkezett hozzá lakossági megkeresés, miszerint a Felső duna 
soron lévő, leégett házat idegenek bontják, és a keletkezett hulladékot az úttesten, illetve az 
úttest mellett helyezték el. Ez több szempontból is rendkívül balesetveszélyes. Innen a 
hulladékot a Dunakavics Kft. ugyan már elszállította, de kéri a Rendőrséget, hogy fordítsanak 
fokozottabb figyelmet az adott területre, illetve a lakatlan ingatlanokra. 



Szabó Zoltán r.alezredes elmondja, hogy a lakatlan ingatlanok bontása nem új jelenség, de 
sajnos a tulajdonviszonyok nehezen felderíthetőek. Elmondja, hogy a falopás megelőzésére 
hétvégente közös akciók lesznek a bűnügyis kollégákkal, illetve a polgári őrséggel. 
Gólics Ildikó  elnök megköszöni a rövid tájékoztatót és átadja a szót Czobor Imre 
ny.r.alezredesnek. 
Czobor Imre ny.r.alezredes elmondja, hogy jelenleg minden kamera működik. Az új 
kamerákról kiderült, hogy pixel hibásak, javításuk folyamatban van. Ez azonban elhúzódhat, 
mivel a javításuk sajnos külföldön történik, és kevés az esély arra, hogy csere kamerát 
adjanak a javítása idejére. Sinatelepen a kamera kihelyezése folyamatban van, várhatóan 
karácsonyra már üzembe lesz helyezve. A régi kamerák már 9 évesek, az általuk közvetített 
anyagok minősége folyamatosan romlik, jó lenne ezek cseréjét a jövő évi költségvetésbe 
beütemezni. A kimentett képanyagok mennyisége a megnövekedett eljárásoknak 
köszönhetően szintén megnövekedett.  
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 25 perckor megékezett. 
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid tájékoztatót és átadja a szót Christe Rezső 
polgárőrnek. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy az elmúl hónapban 30 alkalommal adtak szolgálatot, 
ebből 16 esetben a rendőrséggel közösen. A rendkívüli riasztásokra egy alkalom kivételével 
gyorsan tudtak reagálni. Az EON szeretne a villanyoszlopokra oszlopfői mérőket felszerelni, 
melyek az áramlopás kiszűrésre szolgálnak, és a munkák biztosításához kérték a polgárőrség 
segítségét. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid tájékoztatót és átadja a szót Szabó Zsolt polgárőrnek. 
Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy az elmúl hónapban 181 óra szolgálatot adtak, 
Sinatelepen rendkívüli esemény nem történt. A közösségi háznál a villanyszerelési munkák 
befejeződtek, a füstjelzők és a tűzjelzők beszerelése folyamatban van, illetve az épületre 
felkerülnek a kamerák is még ebben a hónapban. 
 
Prekop Antal külső bizottsági tag 18 óra 30 perckor megérkezett. 
 
Gólics Ildikó  elnök megköszöni a rövid tájékoztatót és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  További kérdés, észrevétel 
nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatóról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
339/2016. (XII.8.) sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 
 
2.) napirendi pont – a 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, Mikóné Horváth Rita belső ellenőr elkészítette az éves 
ellenőrzési tervet mely az önkormányzat és költségvetési szervei, ideértve az Önkormányzat 



többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának belső ellenőrzésére 
vonatkozik.  A tervben szereplő témákat a bizottság már korábban jóváhagyta. 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 a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 
jóváhagyásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
340/2016. (XII.8.) sz. határozata 

a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a 2016. 
évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint a Képviselő-testületnek 
jóváhagyásra javasolja.   
 
 
3.) napirendi pont – tájékoztató a bizottság éves munkájáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a bizottságnak 10 darab rendes és 10 darab rendkívüli 
ülése volt az elmúlt 11 hónapban. Ez idő alatt tárgyalta a bizottság többek között a 2016 évi 
költségvetést és annak módosításait, véleményezte az aktuális helyi rendeletek megalkotásait 
és módosításait, nyomon követte az önkormányzat pénzügyi helyzetének és a 
kötelezettségvállalásoknak az alakulását, véleményezte a közbeszerzési pályázatokat. 
Győri Máté polgármester megköszöni a bizottság éves munkáját és javasolja, hogy a 
továbbiakban a bizottság írásban kérje be a közbiztonsági beszámolókat, és csak az esetleges 
felmerülő kérdéseket tegyék fel a meghívott vendégeknek. Véleménye szerint a szóbeli 
beszámolókat az illetékesek a Közbiztonsági Munkacsoport ülésén tegyék inkább meg. 
Gólics Ildikó elnök 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 javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a közbiztonságot érintő beszámolók 
benyújtásának módjáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
341/2016. (XII.8.) sz. határozata 

a közbiztonságot érintő beszámoló benyújtásának módjáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. január 1-től a közbiztonságot érintő 
beszámolókat írásban kéri benyújtani az aktuális bizottsági ülésre. 
 
 
 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Bizottság 2016. évben végzett 
munkájáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
342/2016. (XII.8.) sz. határozata 

2016. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolóját. 
 
 
4.) napirendi pont – tájékoztató a képviselők éves munkájáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy minden képviselő határidőre elkészítette az éves 
munkájáról szóló beszámolóját. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 8 fő képviselő 2016. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
343/2016. (XII.8.) sz. határozata  

8 fő képviselő 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 8 fő képviselő 2016. évi – mellékelt – 
tájékoztatójának jóváhagyását. 
 
 
5.) napirendi pont – a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy elkészült a Képviselő-testület jövő évi munkaterve. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a közlekedési rend felülvizsgálata hiányzik a 
munkatervből, megkérdezi, hogy mikor készül el. 
Nagy Gábor referens elmondja, hogy az elkészülés határideje 2017. március 31. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy ezzel a témával legyen kiegészítve mind az április 
11-i közmeghallgatás, mind az április 25-i képviselő-testületi ülés napirendje 
Sandi József bizottsági tag megkérdezi, hogy a javaslatok leadásának mi a határideje. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a javaslatok leadása folyamatos, amik azonnal 
továbbításra is kerül az illetékesek felé. 
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 Képviselő-testület 2017. évi 
munkatervének elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
344/2016. (XII.8.) sz. határozata  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testület 2017. évi 
munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  
 
6.) napirendi pont – az Ercsi Kinizsi SE kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Kinizsi SE kérelmet nyújtott be a támogatási 
szerződéseinek módosításához. 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 Kinizsi S. E. támogatási 
szerződéseinek módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
345/2016. (XII.8.) sz. határozata  

az Ercsi Kinizsi S.E. támogatási szerződéseinek módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon 
hozzá az Ercsi Kinizsi SE és Ercsi Város Önkormányzat között 2016. 08. 2-án és 2016 08.31-
én kötött támogatási szerződések elszámolási határidejének módosításához azzal, hogy a 
támogatási szerződések összegét az egyesület a műfüves pálya felújítására használja fel 
pályázati önrészeként.  
 
 
7.) napirendi pont – az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének 
felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utcai szennyvíz hálózat rekonstrukciójára 
pótelőirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület már korábban biztosított nettó 
7.000.000,-Ft előirányzatot a munkálatokra, amely azonban nem elegendő a munkák 
befejezéséhez. Három árajánlat érkezett be, melyek közül a Keller Gábor által benyújtott 
árajánlat a legkedvezőbb, így ebben az esetben nettó 412.275,-Ft pótelőirányzat biztosítására 
volna szükség. 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, Híd utcai III. számú szennyvíz 
átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utcai szennyvíz hálózat 
rekonstrukciójára pótelőirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

346/2016. (XII.8.) sz. határozata  
az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, 

Egressy Béni utca szennyvíz hálózat rekonstrukciójára előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint ellátásért felelős, az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-
001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben szereplő Ercsi, Híd utcai 
III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utca 
szennyvíz hálózat rekonstrukciójára 412.275,-Ft+ÁFA pótelőirányzatot biztosítson az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a céltartalékok között elkülönített szennyvíz 
eszközhasználati díj terhére.  
 
 
8.) napirendi pont – az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 18/2016. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről, továbbá az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az Önkormányzat elkészítette az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet 
véleményeztetni kell a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel, az alapellátást végző 
orvosokkal és védőnőkkel, továbbá a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi 
Szervezetéve. Tekintettel arra, hogy a negyedik háziorvosi körzetet az OEP finanszírozási 
szerződés és a működési engedély módosításának késése miatt csak 2017. február 1-vel lehet 
beindítani, szükséges a korábban elfogadott rendelet hatályba nem lépéséről is rendelkezni. 
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 egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
347/2016. (XII.8.) sz. határozata  

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § Nem lép hatályba Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló 18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete. 
  
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 5 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
348/2016. (XII.8.) sz. határozata  

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
rendelet-tervezet elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1228-1/2016. 
iktatószámú javaslatával egyetért. A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet szövegét 
e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró, alapellátást végző orvosokkal és védőnőkkel, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel, valamint az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) 
pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér 
Megyei Területi Szervezetével véleményeztesse. 
 
 
9.) napirendi pont – az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a testület az idei évre vonatkozóan döntött az 
Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők részére illetménykiegészítés megállapításáról, mely rendelet 2016. december 
31-én hatályát veszti. A Képviselő-testület egységesen, mindig az adott évre határozhatja 
meg, hogy biztosít-e a köztisztviselők illetménykiegészítésére fedezetet. Emiatt a vonatkozó 
rendeletet mindig tárgyévre lehet megalkotni. Mivel a köztisztviselők bérrendezése még várat 
magára, ezért valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az 
illetménykiegészítés mértékét javasolom az alapilletményük 20 %-ában, s valamennyi 
középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az illetménykiegészítés mértékét 
javasolom szintén az alapilletményük 20%-ában meghatározni. 
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 Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítése 
összegének 2017. évi költségvetésben történő biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
349/2016. (XII.8.) sz. határozata  

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítése összegének 2017. évi költségvetésben történő 

biztosításáról 
 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítésére meghatározott, szükséges pénzügyi előirányzatot a 
2017. évi költségvetésében biztosítsa. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
350/2016. (XII.8.) sz. határozata  

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 

közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre. 
 
2. § A Képviselő-testület – 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra – 

illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek mértéke: 
 

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében egységesen az 
alapilletményük 20 %-a; 

b) valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében egységesen az 
alapilletményük 20 %-a; 

 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát 
veszti. 
 
 
10.) napirendi pont – a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a rendelet 5. számú mellékletében együtt szerepeltek 
az önkormányzat bevételét képező bevételek és a Közszolgáltató bevételei. Ez az átláthatóság 



érdekében szétbontásra került. A szöveges rész e módosítást szolgálja, illetve a lezárt 
sírhelytáblára vonatkozóan tartalmaz szabályozást. 
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 köztemető használatának rendjéről szóló 
27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
351/2016. (XII.8.) sz. határozata  

a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) önkormányzati 
rendelet módosítását 
 
 
11.) napirendi pont – az Ercsi, Kárpáthy Jenő u. 28/2 (hrsz: 611/7) számú ingatlanon 
lévő követelés megvásárlására előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a tulajdonos még áprilisban felajánlotta az 
Önkormányzat részére megvásárlásra a tulajdonában lévő, Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/5, 
611/6, 611/8, 611/9 hrsz-ú ingatlanokat, valamint egy közös tulajdonban lévő 611/7 hrsz-ú 
ingatlant. Az ingatlanok tehermentesek, kivéve a 611/7 hrsz-ú ingatlant, mely végrehajtás 
alatt áll 138.600,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. A követelés jogosultja a Magyar 
Biztosítók Szövetsége, aki megfelelő ajánlat megtétele esetén nem zárkózik el a követelés 
önkormányzatunk részére történő értékesítése elől. A megvásárolt követelés birtokában az 
Önkormányzat meg tudja tenni a szükséges jogi lépéseket a 611/7 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlására. 
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, Kárpáthy Jenő u. 28/2 (hrsz: 
611/7) számú ingatlanon lévő követelés megvásárlására előirányzat biztosításáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
352/2016. (XII.8.) sz. határozata  

az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 28/2 (hrsz:611/7) számú ingatlanon lévő követelés 
megvásárlására előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 28/2 
(hrsz: 611/7) számú ingatlanon lévő követelést 105.000,-Ft értékben, melyre előirányzatot 
biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.  



12.) napirendi pont – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Baracska Község új belépő a társulásba és ezért van 
szükség a társulási megállapodás módosítására. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
353/2016. (XII.8.) sz. határozata  

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását a 
társulási tanács 27/2016. (VII.14.) sz. határozata – a határozat 1. sz. melléklete – szerint, 
továbbá a társulási megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben – a határozat 2. sz. 
melléklet szerint – hagyja jóvá. 
 
 
13.) napirendi pont – a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a 
bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet-
tervezetről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezetben foglaltak Ercsit nem 
érintik, de mint társulási tagnak, Ercsinek is véleményeznie kell a tervezetet. 
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 személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük 
rendjéről szóló rendelet-tervezetről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
354/2016. (XII.8.) sz. határozata  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési 
díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzata, a Társulás 
hatályos társulási megállapodásának IV./19.2. pontjában foglalt véleményadási jogával élve a 



határozat mellékletét képező rendelet-tervezet megismerése, megtárgyalása után, az abban 
foglaltakkal egyetértve a rendelet megalkotásához – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 5. § (1a) bekezdése alapján – járuljon hozzá. 
 
 
14.) napirendi pont – a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” elnevezésű, BM-16-
MA / MI kódszámú pályázaton történő részvételről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdet 
„Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban. A pályázat forrása 155.000.000,-Ft. A 
támogatás normája vissza nem térítendő támogatás. A pályázati program célként négy 
komponenst ölel fel: a településbiztonságot, a gyermek- és ifjúságvédelmet, a 
bűncselekmények áldozatainak segítését, az áldozattá válás megelőzését, illetve a bűnismétlés 
megelőzését. A pályázati felhívás továbbításra került Sági Péter részére azzal a felhívással, 
hogy nézzék meg, mi vonatkozhat a kiírásból Ercsire. Ha Ercsi megfelel a feltételeknek, 
javasolja a pályázat benyújtását mind mikro, mind makro kategóriában. Megkérdezi, hogy 
valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a „Bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására” elnevezésű, BM-16-MA / MI kódszámú pályázaton történő részvételről 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” elnevezésű, BM-16-MA / MI kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
vegyen részt a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” elnevezésű, BM-16-MA / MI 
kódszámú pályázaton. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, 
hogy a pályázati díj kiegyenlítésére 40.000,,-Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások terhére, illetve a makro kategóriában 
benyújtott pályázat önrészének fedezetére a megpályázott támogatás összegének 5%-a erejéig 
biztosítson előirányzatot az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
 
15.) napirendi pont – a Szociális Szövetkezet létrehozásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Sandi József bizottsági tagot, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy nem titkolt kormányzati cél a közmunka program 
fokozatos kivezetése, illetve átalakítása. Ezen cél elérését nagyrészt a szociális 
szövetkezeteken keresztül kívánják megvalósítani, így ezek létrehozását, illetve fenntartását, 
elsősorban önkormányzati részvétellel preferálják. Folyamatosan kerülnek kiírásra olyan 
pályázatok, melyeken kizárólag szociális szövetkezetek tudnak indulni. Ercsi városának célja, 
hogy egyrészt minél több munkahelyet tudjon létrehozni, másrészt, hogy minél több külső 
tőkét tudjon bevonni a város fejlődése céljából. A bevételek növekedése és a város fejlődése 
szempontjából az egyik kitörési pont lehet egy szociális szövetkezet, mely tevékenységével ki 



tudja használni adottságainkat. A város csodálatos lehetősége elhelyezkedése: Duna-part, 
közelsége a fővároshoz és a Velencei tóhoz, de még a Balatonhoz is. Jelenleg meghirdetett 
szintén kormányzati cél a turizmus fejlesztése: kerékpáros, gyalogos, vízi és lovas turizmus 
elsősorban. Mindezek alapján a létrehozandó szociális szövetkezet fő tevékenységei közé 
kéne tartoznia: turizmus fejlesztése, vízi létesítmények (kishajó kikötő) létesítése és 
fenntartása, városmarketing tevékenység, parképítés és fenntartás, kereskedelem, vendéglátás, 
turisztika és rendezvényszervezés. A szociális szövetkezetek létrehozásának egyik szakértője 
Dr. Tárkányi Zsolt ügyvéd, aki 100.000,-Ft-ért vállalná egy szövetkezet létrehozását Ercsi 
számára. Szociális szövetkezet tagja lehet: természetes személy, aki személyes közreműködés 
vállalására köteles, helyi (vagy nemzetiségi) önkormányzat, jogi személyiségű önkormányzati 
társulás, illetve karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet. A szövetkezet 
egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke 15 %-át, a nem természetes 
személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a tőke 1/3-át. A tagsági 
jogviszony létrejötte alapításkor, vagy kérelem alapján tagfelvétellel. A kérelemben 
nyilatkozni kell az alapszabály elfogadásáról, a vagyoni hozzájárulás teljesítéséről, a 
személyes közreműködés tartalmát is meg kell benne határozni. A tagsági jogviszony 
jellemzői a demokratikus döntéshozatal, vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül 
azonos jogok. A nyereség felosztása úgy történik, hogy legalább felét a személyesen 
közreműködő tagok között, a közreműködés arányában kell felosztani. Tagsági megállapodás 
szükséges a szövetkezet és a tag között a gazdasági együttműködésről. A közfoglalkoztatás 
alapjain alapított szociális szövetkezet felépítéséhez szükséges legalább 2 fő 
közfoglalkoztatott, és az egyik közfoglalkoztatónál legalább egyéves közfoglalkoztatási 
jogviszony, valamint annak vállalása, hogy a szociális szövetkezet tagjaként legalább 2 évet 
együtt fognak dolgozni, önkormányzat és plusz 4 tag 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy támogatja a szociális szövetkezet megalapítását, 
mert nemrég több pozitív, jól működő példával is találkozott. Javasolja, hogy a bizottság 
tegyen javaslatot egy már működő szövetkezetbe történő belépésre 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 Szociális Szövetkezet létrehozásáról 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Szociális Szövetkezet létrehozásáról 
 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek egy 
szociális szövetkezet létrehozását az alábbi célok elérése érdekében:  

 turizmus fejlesztése, 
  vízi létesítmények létesítése és fenntartása,  
 városmarketing tevékenység,  
 parképítés és fenntartás, 
  kereskedelem, 
  vendéglátás, 
 rendezvényszervezés 
 és egyéb szükséges tevékenységek. 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
bízza meg dr. Tárkányi Zsolt ügyvédet az alapító okirat elkészítésével, illetve a cégbírósági 
bejegyzéshez szükséges intézkedések megtételével, továbbá, hogy a szociális szövetkezet 
létrehozásához bruttó 150.000,- Ft összeget biztosítson az önkormányzat költségvetésének 
tartalékkerete terhére. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság egy már meglévő Szociális 
Szövetkezethez történő csatlakozásról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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Szociális Szövetkezet létrehozásáról 
 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
kérje fel Győri Máté polgármestert egy – már létező – szociális szövetkezethez történő 
csatlakozás előkészítésére, melyre bruttó 100.000,- Ft összeget biztosítson az önkormányzat 
költségvetésének tartalékkerete terhére. 
 
 
16.) napirendi pont – az Ercsi Csónakház működéséről 
 
Gólics Ildikó elnök átadja a szót Győri Máté polgármesternek. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat és az Ercsi Vízisport Egyesület 
között, az Ercsi belterület 165. hrsz alatt felvett, Csónakház megjelölésű ingatlanra 
vonatkozóan létrejött haszonkölcsön szerződés 2016. december 31-én lejár. Az Ercsi 
Vízisport Egyesület kérelmet nyújtott be a szerződés meghosszabbítására, azonban a 
haszonkölcsön szerződésben foglaltak be nem tartása végett nem javasolja a haszonkölcsön 
szerződés meghosszabbítását. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi 
Vízisport Egyesület közötti haszonkölcsön szerződés meghosszabbításáról 5 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Vízisport Egyesület közötti 
haszonkölcsön szerződés meghosszabbításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek az 
Ercsi belterület 165. hrsz alatt felvett, Csónakház megjelölésű ingatlanra vonatkozó, az Ercsi 
Vízisport Egyesülettel kötött haszonkölcsön szerződés meghosszabbítását.  

 
 
 



17.) napirendi pont – Ercsiről készült légi felvételek megrendelésére előirányzat 
biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy a Bizottság vegye le a napirendről ennek a pontnak a 
megtárgyalását, mert az ülés előtt egy sokkal kedvezőbb ajánlat érkezett az 
Önkormányzathoz, ugyanebben a témában. 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 Ercsiről készült légi felvételek 
megrendelésére előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsiről készült légi felvételek megrendelésére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsiről készült légi felvételek 
megrendelésére előirányzat biztosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását leveszi a 
napirendről. 
 
 
 
 
 
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, az ülést 20 óra 05 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő 


