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Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. január 19-én 18 óra 32 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

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

                                     
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     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 4 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Prekop Antal külső bizottsági tag az ülésről való 
távolmaradását előre jelezte. Elmondja, hogy az ülésnek 27 napirendi pontja van, melyek 
mindenki részére előzetesen kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e 
valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem merül fel, 
javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2017. január 19-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
5/2017. (I.19.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. január 19-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 
2) Győri Máté polgármester illetményének, költségtérítésének módosításáról 
3) Papp György alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének módosításáról 
4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők, a munkaviszonyban álló dolgozók és a polgármester cafetéria-
juttatásairól 



5) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2866, 2863. hrsz-ú ingatlanok 
értékesítéséről 

6) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről  
7) A Közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról és az éves intézkedési terv elfogadásáról 
8) Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Honvédségi Csapatmúzeum 

épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról 
9) Az Ercsi Napfény Óvoda státuszmódosítási kérelméről 
10) A PFK Bizottság 2017. évi munkatervéről 
11) A PFK Bizottság 2017. évi ellenőrzési programjáról 
12) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
13) Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma valamint Horvát Nemzetiségi 

önkormányzata közötti Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
14) Győri Máté Polgármester 2016. évi, igénybe vett szabadsága mértékének 

megállapításáról 
15) Győri Máté Polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 
16) Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 

közbeszerzési pályázat szempontjainak meghatározásáról 
17) A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
18) A Junior Zrt. által biztosított közétkeztetés szolgáltatási díjának változásáról 
19) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról 
20) Az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai munkálataira vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötéséről 
21) Az Ercsi, Kárpáthy Jenő u. 10. szám (hrsz:460) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
22) Az Ercsi, Jászai Mari u. 4. (hrsz:101) szám alatti ingatlan felajánlásáról 
23) Az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakás nyílászáró cseréjére előirányzat 

biztosításáról 
24) Az Ercsi Nagyboldogasszony Kegytemplom restaurálásának támogatásáról 
25) Az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelméről 
26) Az Ercsi Egészségügyi Központ SzMSz-nek módosításáról 
27) Szociális Szövetkezetbe történő belépésről 

 
 
1.) napirendi pont – az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és 
kialakításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 390/2016. (XII.13.) Kt. sz. 
határozatával elfogadta Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi 
felosztását. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő visszajelzése szerint a háziorvosi 
körzetek felosztása nem volt megfelelő, emiatt szükséges a határozat visszavonása. A 
háziorvosi körzetek felosztásának a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő visszajelzése 
szerinti módosítása elkészült.  
Győri Máté polgármester megkérdezi dr. Feik Csaba jegyzőtől, hogy az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet mikor lép hatályba. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a hatálybalépés dátuma 2017. február 1. 
 
 



Gólics Ildikó  elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban?  További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 390/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
6/2017. (I.19.) sz. határozata 

a 390/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi felosztásának jóváhagyásáról 
szóló 390/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat visszavonását. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város közigazgatási területén a 
négy háziorvosi körzet területi felosztásának jóváhagyásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
7/2017. (I.19.) sz. határozata 

Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi felosztásának 
jóváhagyásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
egészségügyi alapellátás négy háziorvosi körzetének a mellékletben szereplő területi 
felosztását hagyja jóvá. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
8/2017. (I.19.) sz. határozata 

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

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Győri Máté polgármester 18 óra 40 perckor elhagyja a termet. 
 
2.) napirendi pont – Győri Máté polgármester illetményének, költségtérítésének 
módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Papp György alpolgármestert az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 



Papp György alpolgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a szerint a polgármester illetménye az 5001-10000 
fő lakosságszámú település esetében  az államtitkár illetményének 60 %-a, azaz 598.300,-Ft. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. §-a alapján polgármester 
részére megállapítható idegennyelv-tudási pótlék: 44.448,-Ft. A törvényi hivatkozásokat 
figyelembe véve Győri Máté polgármester illetménye és idegennyelv-tudási pótléka száz 
forintra kerekítve együttesen 642.700,-Ft. Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a 
polgármester havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult. Győri Máté polgármester költségtérítését illetményének változása alapján, a 
kerekítési szabályok szerint 89.700,Ft-ra  szükséges módosítani. 
Gólics Ildikó  elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban?  További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Győri Máté polgármester illetményének 
módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
9/2017. (I.19.) sz. határozata 

Győri Máté polgármester illetményének módosításáról 
 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint munkáltató, 2017. január 1-vel Győri Máté polgármester illetményét 598.300,-Ft/hó 
összegben, idegennyelvtudási-pótlékát 44.448,-Ft/hó összegben, a kerekítési szabályokat 
figyelembe véve együttesen 642.700,-Ft/hó-ban állapítsa meg. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Győri Máté polgármester 
költségtérítésének módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
10/2017. (I.19.) sz. határozata 

Győri Máté polgármester költségtérítésének módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint munkáltató, Győri Máté polgármester költségtérítését 2017. január 1-vel 89.700,-Ft/hó 
összegben állapítsa meg. 
 
Győri Máté polgármester 18 óra 45 perckor visszatér a terembe. 
 
Papp György alpolgármester 18 óra 45 perckor elhagyja a termet. 
 
3.) napirendi pont – Papp György alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 



megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át.  A Kttv. 131. §-át figyelembe véve Papp 
György alpolgármester tiszteletdíja száz forintra kerekítve maximum 269.200,-Ft lehet. Az 
Mötv. 80. §-a alapján az alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. Papp György alpolgármester költségtérítését illetményének 
fenti összegben történő megállapítása esetén a kerekítési szabályok szerint 40.400,-Ft-ra 
szükséges módosítani. 
Gólics Ildikó  elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban?  További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Papp György alpolgármester 
tiszteletdíjának módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
11/2017. (I.19.) sz. határozata 

Papp György alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja Papp György alpolgármester 
tiszteletdíjának 2017. január 1-vel 269.200,-Ft/hó összegben történő megállapítását. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Papp György alpolgármester 
költségtérítésének módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
12/2017. (I.19.) sz. határozata 

Papp György alpolgármester költségtérítésének módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Papp 
György alpolgármester költségtérítésének 2017. január 1-vel 40.400,-Ft/hó összegben történő 
megállapítását. 
 
Papp György alpolgármester 18 óra 50 perckor visszatér a terembe. 
 
4.) napirendi pont – az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselők, a munkaviszonyban álló dolgozók és a polgármester 
cafetéria-juttatásairól 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 
70. § (4a) bekezdése értelmében meghatározásra került a köztisztviselők cafetéria - 
juttatásának keretösszege bruttó 200.000,-Ft összegben, illetve a juttatások lehetséges formái. 
Az Szja tv.-ben leszabályozott béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások 
adókötelezettsége 2017-ben több ponton módosult, így az összes közteher mértéke a béren 
kívüli juttatások esetében 34,22%, míg az egyes meghatározott juttatások esetében 43,66%. A 
cafetéria - juttatás a jogszabály értelmében olyan béren kívüli juttatás, mely a polgármestert is 
megilleti. Mivel a polgármester feletti munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja, a 
Képviselő-testületnek kell elfogadnia azokat a juttatási formákat, amelyeket a polgármester 
összhangban az Szja törvénnyel igénybe vehet. 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 Ercsi Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és munkaviszonyban álló 
dolgozók cafetéria – juttatásairól 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
13/2017. (I.19.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők és munkaviszonyban álló dolgozók cafetéria - juttatásairól 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők és munkaviszonyban álló dolgozók részére bruttó 200.000,- Ft/év cafetéria-
juttatást állapítson meg. A cafetéria-juttatások a köztisztviselőket és a munkaviszony 
keretében foglalkoztatott dolgozókat 2017. január 1-től illetik meg. A cafetéria-juttatás 
összege tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a polgármester cafetéria - juttatásairól 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
14/2017. (I.19.) sz. határozata 

a polgármester cafetéria - juttatásairól 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester részére bruttó 200.000,- Ft/év 
cafetéria-juttatást állapít meg. A cafetéria juttatások a polgármestert 2017. január 1-től illetik 
meg.  A cafetéria-juttatás összege tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is. A 
polgármester cafetéria - juttatásként – választása szerint – a határozat 1. sz. mellékletében 
meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult a juttatásokra. A polgármesternek a határozat 
2., 3., 4., és 5. sz. mellékletében foglaltakról a törvényben meghatározott módon és határidőig 
nyilatkoznia kell. A nyilatkozat év közben – a következő nyilatkozattételi határidő előtti 
időtartamra szólóan – nem módosítható. 
 
5.) napirendi pont – az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2866, 2863. hrsz-ú 
ingatlanok értékesítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Pr1mer Kft. kérelmet nyújtott be az 
önkormányzat részére az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Ipari Park területén lévő 
2866, 2863 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban.  Az ingatlan beépítetlen, nem 
rendelkezik közművekkel, a terület nagysága a 2866 hrsz-ú 5100 m2 , 2863 hrsz-ú 9900 m2 az 
ingatlan értékesítése értékbecslés alapján történhet, melynek költségét a vevő vállalja. A 
bizottsági ülés előtt érkezett egy újabb kérelem, hogy a 2863 hrsz-ú ingatlannak a bérbevétele 
is érdekelné a kérelmezőt.  



Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy 2015-ben az érintett területen 
nettó 190,-Ft/m2 árban volt meghatározva a bérleti díj. A 2866 hrsz-ú terület bérleti díja éves 
szinten nettó 1.020.000,-Ft lenne.  
Győri Máté polgármester támogatja a 2866 hrsz-ú ingatlan értékesítését, illetve a 2863 hrsz-
ú ingatlan bérbeadását nettó 200,-Ft/m2 áron, határozatlan időre történő szerződéskötéssel, 30 
napos, indokolás nélküli felmondási idő kikötésével. 
Karsai Gergely bizottsági tag javasolja, hogy a bérleti díj összege minden évben kerüljön 
felülvizsgálatra. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban?  További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
2863, 2866. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
15/2017. (I.19.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja az Ercsi, 2863, 2866 
helyrajzi számú ingatlanok értékesítését.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
felhatalmazza Győri Máté polgármestert a hivatalos értékbecslés kérelmező költségén történő 
elkészíttetésére, majd annak elkészülte után az előterjesztés Képviselő-testület elé történő 
benyújtására.    
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
2866 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2866. hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja a Pr1mer Kft. (1037 
Budapest, Bécsi út 85., képviselő: Héber Gábor ügyvezető igazgató) részére, az Ercsi, 2866 
helyrajzi számú ingatlan nettó 200,-Ft/m2/hó áron, határozatlan időre, illetve az ingatlan 
megvásárlásáig történő bérbeadását. A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj összege 
minden évben felülvizsgálandó, a bérleti szerződés indokolás nélküli felmondási ideje 30 nap.  
 
6.) napirendi pont – tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Bizottság decemberben döntést hozott arról, hogy 
2017. januártól a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolókat papír alapon 
kívánja megkapni. A beszámolók megérkezetek, Szabó Zoltán őrsparancsnok pedig jelezte, 
hogy az e havi beszámolóját még szóban kívánja megtartani. Átadja a szót Szabó Zoltán 
r.alezredesnek. 
Szabó Zoltán r.alezredes elmondja, hogy decemberben 11 bűncselekmény történt, melyből 7 
eset volt vagyon elleni, 3 eset volt közrend elleni bűncselekmény és 1 esetben ittas vezetés 



miatt kellett a kollégáknak eljárnia. A decemberi jó statisztika annak köszönhető, hogy 3 fő 
visszaeső elkövető előzetesben van. Az év mindjárt egy súlyos testi sértéssel indult, mely 
ügyben az eljárás még folyamatban van. Javasolja, hogy Ercsi-Sinatelepen kerüljön 
kihelyezésre közlekedési tábla, mely a térfigyelő kamera működésére hívja fel a figyelmet. Ez 
egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt a tapasztalatok alapján jó visszatartó erő is. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a rövid tájékoztatót, majd megkérdezi, hogy Czobor Imre 
ny.r.alezredes illetve a polgári őrségek képviselői kívánják-e szóban kiegészíteni az általuk 
benyújtott beszámolót. Mivel, a vendégek nem kívánnak a szóbeli kiegészítés lehetőségével 
élni, 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
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a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 
7.) napirendi pont – a Közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról és az éves intézkedési 
terv elfogadásáról 
 
 

Gólics Ildikó elnök felkéri Papp György alpolgármestert a napirendi pont rövid 
összefoglalására. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy 2015-ben elkészült Ercsi Város 
Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciója és intézkedési terve. A 2016. évi 
intézkedési terv végrehajtásra került, és most elkészült a Közbiztonsági Munkacsoport által 
aktualizált 2017. évi intézkedési terv.  
Novozánszky Katalin mb.pü-i irodavezető megkérdezi, hogy a 9. pont érinteni fogja-e a 
2017. évi költségvetést. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy szükséges a jó teljesítmény honorálása, 
azonban ez még nem kiforrott dolog, ezért erről várhatóan csak a későbbiekben születik majd 
döntés. 
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 Város Önkormányzat 92/2015. 
(III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2017. évre 
vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Ercsi Város Önkormányzat 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú 
bűnmegelőzési koncepciójának 2017. évre vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. 
évre vonatkozó közbiztonsági intézkedési terv határozat melléklete szerinti elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat középtávú 
bűnmegelőzési koncepciójának 2016 évre vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül 
helyezéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2016 évre 
vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül helyezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
55/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat 2016 évi intézkedési tervének hatályon kívül helyezését. 
 
8.) napirendi pont – az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Honvédségi 
Csapatmúzeum épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert a napirendi pont rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Csapatmúzeumban a már korábban jelzett fűtési 
problémákon túl, az elmúlt napok fagyos időjárása miatt leállt majd elfagyott a fűtési 
rendszer, melynek következtében a kazán teljesen tönkrement, a szakvélemény szerint nem 
javítható. A Csapatmúzeumban elvégezendő épületgépészeti szerelés valamint a szükséges 
szakvéleménye beszerzése és az egyéb ügyintézési költségek összege összesen nettó 738 ezer 
Ft. Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban a fűtéskorszerűsítés során két kazán 
került beszerelésre, melyből jelenleg 1 kazán működőképes, ez látja el jelenleg az épület 
fűtését. A szakvélemény megállapítása szerint a hibát egy korábban bekövetkezett 
villámcsapás során megsérült rendszer vezérlő, az úgynevezett kaszkád vezérlő okozza. A 
felmérés feltárta továbbá, hogy a rendszeren nincs kazánvédelem, a fűtési rendszer hatékony 
működéséhez szükséges vízlágyító berendezés nincs a rendszerbe bekötve. A szakértő a 
felsorolt hibák kijavítása mellett ajánlja a kazánkör és a radiátor kör szétválasztását, mivel ha 
ez megtörténne, akkor a két kazán egy külön fűtési kört alkotna, és egy nagy hőcserélővel 
adná át a meleget a radiátoros körnek. Ezzel, és a megfelelő rendszervédelemmel a kazánok 
élettartalmát jelentősen csökkentő kémiai folyamatok teljesen elkerülhetőek lennének. Az 
intézményben szükséges épületgépészeti karbantartás összköltsége összesen 1.167 ezer Ft, 
mely magában foglalja az intézményben található 7 db klíma berendezés tisztítását és 
karbantartását is. 
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 az Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
20/2017. (I.19.) sz. határozata 



az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár épületgépészeti költségeire előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár épületgépészeti költségeire bruttó 1.482.117,-Ft 
előirányzat biztosítását az intézmény 2017. évi költségvetésében.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Honvédségi Csapatmúzeum 
épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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a Honvédségi Csapatmúzeum épületgépészeti költségeire előirányzat biztosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Honvédségi Csapatmúzeum épületgépészeti költségeire bruttó 937.820,-Ft előirányzat 
biztosítását az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésében.  
 
9.) napirendi pont – az Ercsi Napfény Óvoda státuszmódosítási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület egy korábbi döntésével már 
támogatta az intézményben 2 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozását. A kérelem szerint 
e két státuszt az intézmény dajka státuszra kívánja módosítani. A Humán Bizottság 
megtárgyalta és támogatta az intézmény kérelmét. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Napfény Óvoda 
státuszmódosítási kérelméről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
22/2017. (I.19.) sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda státuszmódosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi Napfény Óvodában 2 
fő pedagógiai asszisztens státusz dajka státuszra történő módosítását. 
 
10.) napirendi pont – a PFK Bizottság 2017. évi munkatervéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy elkészült a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság jövő évi munkaterve. Javasolja, hogy a Február 9-i napirendi pontok közül a 
Közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról és az éves intézkedési terv elfogadásáról szóló 
pont kerüljön át a Január 19.-én tartandó nyílt ülés napirendjei közé. 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 PFK Bizottság 2017. évi munkatervének 
elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évi munkatervéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottsága a 2017. évi munkatervét e határozat melléklete szerint elfogadja. 
. 
 11.) napirendi pont – a PFK Bizottság 2017. évi ellenőrzési programjáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy elkészült a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság jövő évi ellenőrzési programja. A jövő évre három ellenőrzési téma került 
meghatározásra, melyekhez meg kell határozni a felelősöket. Az 1.) téma felelősének Sira 
Magdolna külső bizottsági tagot, a 2,) téma felelősének Karsai Gergely bizottsági tagot, és a 
3.) téma felelősének Sandi József bizottsági tagot javasolja. 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 ellenőrzési programjáról 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évi ellenőrzési programjáról  
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évi ellenőrzési programjának a 
határozat melléklete szerinti elfogadását. 
 
12.) napirendi pont – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pénzügyi irodavezetőt a napirendi pont 
rövid összefoglalására. 
Novozánszky Katalin mb.pü-i irodavezető elmondja, hogy a rendelet elfogadása óta a 
képviselő-testület költségvetés érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi 
költségvetésből kapott támogatások 2016. IV. negyedévére vonatkozóan vált szükségessé a 
költségvetési rendelet módosítása. A módosítások átvezetése után a bevétel, illetve a kiadási 
főösszeg 1.663.823 eFt-ra módosult. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadását. 
 
13.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma valamint 
Horvát Nemzetiségi önkormányzata közötti Együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdése értelmében az Ercsi Város Önkormányzat és a Nemzetiségi 
Önkormányzatok közötti megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni és 
szükség szerint módosítani. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. Az elfogadott 
megállapodásokban az elmúlt időben nem történt változás. Az Együttműködési 
megállapodásokat mindkét nemzetiségi önkormányzat is felülvizsgálja. 
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 Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
26/2017. (I.19.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közötti, 2014. 
november 25-én megkötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak szövegében 
nem javasol változtatást. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi 
Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 



 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közötti, 2014. 
november 25-én megkötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak szövegében 
nem javasol változtatást. 
 
14.) napirendi pont – Győri Máté Polgármester 2016. évi, igénybe vett szabadsága 
mértékének megállapításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát.  
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény kimondja, hogy a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Továbbá, hogy minden év 
január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester 
előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi 
szabadsághoz hozzá kell számítani. Győri Máté polgármester a 2016. évi szabadságnapjait  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016.(I.26.) Kt. sz. határozatában 
foglalt ütemterv szerint vette igénybe.  2017. évre átvihető szabadságnapja nincs. 
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 Győri Máté Polgármester 2016. évben 
igénybe vett szabadságának mértékéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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Győri Máté Polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságának mértékéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete – mint munkáltató – Győri Máté polgármester 2016. évben 
igénybe vett szabadságának mértékét 39 munkanapban állapítja meg, 2017. évre átvihető 
szabadságnapja nincs 
 
15.) napirendi pont – Győri Máté Polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének 
jóváhagyásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény kimondja, hogy a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. 
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 Győri Máté Polgármester 2017. évi 
szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Győri Máté Polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete – mint munkáltató – a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése 
alapján Győri Máté polgármester 2017. évi alapszabadságát 25 munkanapban, pótszabadságát 
14 munkanapban, összesen 39 munkanapban határozza meg.  Javasolja továbbá Győri Máté 
polgármester szabadsága ütemezésének a határozat melléklete szerinti jóváhagyását.   
 
16.) napirendi pont – Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 
sugárzására irányuló közbeszerzési pályázat szempontjainak meghatározásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Humán Bizottság már megtárgyalta ezt a napirendi 
pontot, és a februári ülésén kívánja meghatározni a pályázati kiírásban szereplő feltételeket. A 
közbeszerzési szakértő véleménye szerint az összeghatár nem teszi szükségesség a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. Az előző döntés alapján több irányból került sor 
szerződések bekérésére, melyek közül a jelenlegi szolgáltató díja a legmagasabb. 
Győri Máté polgármester javasolja egy ideiglenes bizottság létrehozását, ahol kidolgozásra 
kerülne, hogy milyen szempontok figyelembe vételével szeretnék megkötni az új szerződést a 
szolgáltatóval. Javasolja, hogy az ideiglenes bizottság a következő havi bizottsági ülésre 
készítsen el egy anyagot, ami alapján a bizottságok már megtudják tenni javaslataikat a 
Képviselő-testület felé. 
Karsai Gergely bizottsági tag és Gólics Ildikó elnök jelentkezik az ideiglenes bizottságba 
tagként. 
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 Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására irányuló közbeszerzési pályázat szempontjainak 
meghatározásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 
közbeszerzési pályázat szempontjainak meghatározásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja egy informális munkacsoport 
létrehozását, melynek feladata Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 
sugárzására irányuló szakmai szempontok megfogalmazása legyen.  
A javaslattétel határideje a soron következő bizottsági ülés. 
 



17.) napirendi pont – a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenységre 
közbeszerzési eljárást kell kiírni. Az Önkormányzat közbeszerzési szakértője elkészítette az 
ajánlattételi felhívást. 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 fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

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

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 
ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásnak a határozat melléklete szerinti 
elfogadását. 
 
18.) napirendi pont – a Junior Zrt. által biztosított közétkeztetés szolgáltatási díjának 
változásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztés tartalmát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Boros Attila, a Junior Vendéglátó Zrt. cégvezetője 
azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni a Zrt. által 
biztosított közétkeztetés szolgáltatási díjának 9%-os emeléséhez, melyet a munkaadói terhek 
2017. január 1-től történő emelkedése indokol. Az Önkormányzat és a Junior Vendéglátó Zrt. 
között érvényben lévő szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként keletkezett, ezért az 
áremelésre vonatkozó lehetőségek korlátozottak. A Zrt. álláspontja szerint a 2017. évi 
minimálbér emeléshez illeszkedő díjemelés összhangban áll a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel, mivel a Kbt. 141. § (6) bekezdése ugyanis valamely, 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítását lehetővé teszi, amennyiben 
a módosítás nem lényeges. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő véleménye szerint, a 
felek között fennálló szerződés módosítható, mivel a szerződés teljes időtartamára vonatkozó 
ellenérték a Zrt. által megemelt árakkal számolva nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) b) 
bekezdésében meghatározott építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 
szerződéses érték 15%-át. A kért 9%-os emelés helyett 8%-os emelést javasol, és kéri a 
bizottsági tagok támogatását. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Junior Zrt. által biztosított közétkeztetés 
szolgáltatási díjának változásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzata és a Junior Vendéglátó Zrt. közötti, Ercsi Város területén 
közétkeztetési szolgáltatások nyújtása, kiszállítással tárgyú koncessziós szerződés 

módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
141. § (2) b) bekezdése értelmében - közös megegyezéssel módosítja az Ercsi Város 
Önkormányzata és a Junior Vendéglátó Zrt. közötti, Ercsi Város területén közétkeztetési 
szolgáltatások nyújtása, kiszállítással tárgyú koncessziós szerződést.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
koncessziós szerződésbe foglalt szolgáltatási díjak 2017. február 1-től, 8%-al történő 
megemelését. 
 
19.) napirendi pont – a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési 
térítési díjakról a 20/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rendelkezik. A 
rendeletben megállapított díjakat a Képviselő-testület a rendelet megalkotása óta nem emelte. 
Az önköltség változása - a közétkeztetés szolgáltatási díjának 8%-os emelkedése, melyet a 
szolgáltató a minimálbér emelkedéssel, illetve a nyersanyag beszállítók árainak emelésével 
indokolt - miatt szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása. 
Karsai Gergely bizottsági tag támogatja a térítési díjak megemelését, a javaslata 5%-os 
emelés. Véleménye szerint a térítési díjak emelésével tudatosítani lehetne az emberekben, 
hogy ingyenes ebédszolgáltatás nem létezik. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az 5%-os díjemelés minimális 
bevétellel járna csak az önkormányzat részére, az összeg megközelítőleg 15 eFt/hó. 
Gólics Ildikó elnök nem támogatja a térítési díjak megemelését. 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 gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjainak megállapításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjainak változásáról 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak változásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megemelését. 
 
20.) napirendi pont – az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai munkálataira 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a TYPO SZOLG HUNGÁRIA Kft-vel, határozott 
időtartamra megkötött vállalkozási szerződés 2017. február 28-án lejár. Máté Csaba 
ügyvezető igazgató az önkormányzati lap megfelelő műszaki színvonalú, nyomdai úton 
történő előállítására, illetve a megrendelő által megadott címre és meghatározott 
példányszámban való leszállítására benyújtotta árajánlatát, melyben a vállalkozó nem kíván 
árat emelni. 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 Híradó című önkormányzati lap 
nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a TYPO SZOLG HUNGÁRIA Kft-vel, 2017. március 1-
től 2019. december 31-ig tartó időtartamra, 174.000,-Ft +ÁFA/hó díjjal vállalkozási 
szerződést köt, továbbá az önkormányzati lap postázási és szállítási költségeire 18.000,-
Ft+ÁFA/hó előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
21.) napirendi pont – az Ercsi, Kárpáthy Jenő u. 10. szám (hrsz:460) alatt lévő ingatlan 
megvásárlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a felajánlás már korábban megtörtént, azonban az 
ingatlan értékbecslése csak mostanra készült el. Az ingatlan megvásárlása stratégiai 
szempontból fontos lenne, vételárnak 2,5 millió Ft-ot javasol. 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. 10. szám 
(hrsz:460) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
36/2017. (I.19.) sz. határozata 

az Ercsi, Kárpáthy Jenő u. 10. szám (hrsz:460) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja az Ercsi, Kárpáthy 
Jenő utca 10. szám (hrsz:460.) alatt lévő ingatlan megvásárlását az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének terhére, maximum 2.500.000,-Ft vételár ellenében. 
 
22.) napirendi pont – az Ercsi, Jászai Mari u. 4. (hrsz:101) szám alatti ingatlan 
felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök javasolja, Borbás Istvánné, Kovács Józsefné és Polyák Jánosné az 
Önkormányzat részére felajánlotta megvételre a tulajdonukat képező, 2451 Ercsi, Jászai Mari 
u. 4. szám alatti összközműves, családi házas ingatlanukat 5000 Ft/m2 telekáron. A telek 3190 
m2, a ház alapterülete 90 m2 és felújítandó állapotú.  
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy a vételár nagyon magas, azonban alacsonyabb 
vételár esetén már megfontolandónak tartaná. Véleménye szerint ilyen magas áron nem lehet 
majd értékesíteni a telket, mivel a fekvése miatt még építési teleknek sem alkalmas. 
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, Jászai Mari u. 4. (hrsz:101) szám 
alatti ingatlan felajánlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
37/2017. (I.19.) sz. határozata 

az Ercsi, Jászai Mari u. 4. (101 hrsz.) szám alatti ingatlan felajánlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja / nem javasolja Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi, Jászai Mari u. 4. (hrsz: 101 hrsz.) szám alatti 
ingatlant megvásárlását. 
 
23.) napirendi pont – az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakás nyílászáró 
cseréjére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testülete 2016-ban döntött az Ó utca 14. 
szám alatti ingatlan megvásárlásáról. Az ingatlan betörés utáni helyreállítása van. A Bi-Zo Bt. 
benyújtotta árajánlatát az ingatlan sérült, illetve hibás nyílászáróinak cseréjére bruttó 
250.000,-Ft összegben. Az ár tartalmazza az anyagok árát, a beépítés díját, a nyílászárók 
beépítése után a rögzítő anyag eltakarását, illetve a fal visszajavítását gipszkartonnal festés és 
glettelés nélkül. 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 Ó utca 14. szám alatti önkormányzati 
bérlakás nyílászáró cseréjére előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
38/2017. (I.19.) sz. határozata 

az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakás nyílászáró cseréjére előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakás 
nyílászáró cseréjének költségeire bruttó 250.000,-Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 
2017. évi költségvetése terhére. 
 
24.) napirendi pont – az Ercsi Nagyboldogasszony Kegytemplom restaurálásának 
támogatásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Római Katolikus Plébánia a Nemzeti Kulturális 
Alap februárban műemlékek restaurálására megnyílott pályázatán kíván indulni. A pályázatra 
való felkészülés hosszabb időbe telt, ugyanis a restaurátor művész által elkészített 
dokumentáció, valamint a Megyei Műemlékvédelmi Bizottság felé történő bejelentési 
kötelezettség is feltétele a pályázaton történő részvételnek. A szükséges regisztráció, valamint 
a teljes dokumentációs anyag feltöltése azonban már folyamatban van. A pályázni kívánt 
összeg 10.000.000,- Ft, melynek 50%-a a nyerhető pályázati összeg. A szükséges 5.000.000,- 
Ft összegű önrész sajnos nem áll a Plébánia rendelkezésére.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy ebben a kérdésben fontos lenne a 
magánszemélyek, illetve a helyi vállalkozások ösztönzése. Javasolja, hogy az Önkormányzat 
különítsen el egy meghatározott keretösszeget erre a célra, és a magánemberek által felajánlott 
1 Ft mellé, ebből a keretből biztosítson további 1 Ft-ot. 
Gólics Ildikó elnök támogatja a javaslatot, 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 Nagyboldogasszony 
Kegytemplom restaurálásának támogatásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
39/2017. (I.19.) sz. határozata 

az Ercsi Nagyboldogasszony Kegytemplom restaurálásának támogatásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Nagyboldogasszony Kegytemplom restaurálásának támogatása céljából, az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésében, a céltartalékok között egy keretösszeg elkülönítését, melynek 
felhasználásáról a Képviselő-testület rendelkezik. 
 
25.) napirendi pont – az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Csónakház átadásra került, a továbbiakban a 
vagyonvédelméről az Önkormányzat gondoskodik. 
Győri Máté polgármester támogatja a kérelmet, bár véleménye szerint a haszon-kölcsön 
szerződést majd az Ercsi Kinizsi SE-vel kell megkötni erre vonatkozóan, hiszen a kérelmet 
benyújtó szakosztály az Ercsi Kinizsi SE része.  



Gólics Ildikó elnök támogatja a javaslatot, 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 Kinizsi Evezős Szakosztály 
kérelméről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
40/2017. (I.19.) sz. határozata 

az Ercsi Kinizsi Evezős Szakosztály kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi Kinizsi SE Evezős 
szakosztályának az Ercsi Csónakház épülete és az ahhoz tartozó sporttelep használatára 
vonatkozó kérelmét. 
 
26.) napirendi pont – az Ercsi Egészségügyi Központ SzMSz-nek módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2016. októberi ülésén elfogadta 
Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi felosztását. Ezáltal 
szükségessé vált az Ercsi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata és 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 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
41/2017. (I.19.) sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Ercsi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának a 
határozat melléklete szerinti módosítását.  
 
27.) napirendi pont – az Ercsi Egészségügyi Központ SzMSz-nek módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 248/2016. (VIII.30.) Kt. sz. 
határozatával döntött a szociális szövetkezethez való csatlakozás előkészítéséről, mellyel 
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk: a Segítő Parterek a Foglalkoztatásban Szociális 
Szövetkezet, valamint a Kifarill Szociális Szövetkezet együttműködésben szolgáltat a Parafix 
beruházásában épülő gyáregységben, illetve ahhoz kapcsolódóan. Ennek keretében Ercsiből 
és térségéből 30-40 főt terveznek az elkövetkezendő 2 évben foglalkoztatni. Az emberek 
foglalkoztatása, oktatása részben már megkezdődött. A két szövetkezet az önkormányzat 
igényeinek és a lehetőségeknek megfelelően nyitott, és részt tud venni a hátrányos helyzetű 
lakosok munkaerőpiaci integrációjának megvalósításában. A szövetkezetek komplex, 
tapasztalt jogi és pénzügyi háttérrel rendelkeznek. 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 Ercsi Város Önkormányzatának a Segítő 
Partnerek a Foglalkoztatásban Szociális Szövetkezethez való csatlakozásáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
42/2017. (I.19.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzatának a Segítő Partnerek a Foglalkoztatásban Szociális 
Szövetkezethez való csatlakozásról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítő Partnerek a Foglalkoztatásban Szociális 
Szövetkezethez (Székhely: 6050 Lajosmizse, Gyártelep u. 2.) tagként csatlakozik.  
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill 
Szociális Szövetkezethez való csatlakozásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
43/2017. (I.19.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kifarill Szociális Szövetkezethez (Székhely: 6720 
Szeged, Deák Ferenc utca 1/2.) tagként csatlakozik.  
 
 
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 15 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő 


