
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. február 2-án 18 óra 05 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

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

                                     
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Christe Rezső polgárőr 
               Szabó Zoltán r.alezr. 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
                          Kovács Edina mb. intézményvezető 
                          Bosnyák Istvánné intézményvezető 
                          Ábrahám Gabriella intézményvezető 
                          Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 
                          Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes 
                          Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető 
     Fekete Nikoletta intézményvezető     
     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 Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik a 
bizottság üléséhez. Elmondja, hogy az ülésnek 15 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. február 2-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
58/2017. (II.2.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. február 2-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről  



2) A Törökkút Nonprofit Kft. kintlévőségére és egyéb működési költségeire előirányzat 
biztosításáról 

3) Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról 

4) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról 
5) Az Ercsi Cukorgyár relikviáinak kiállítóhely kialakítására előirányzat biztosításáról 
6) Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
7) Az Önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek 2017. 

évi üzleti tervének elfogadásáról 
8) Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettséginek költségvetési évet követő három évre várható 
összegéről 

9) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről és az adóztatásról  
10) Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 
11) Civil szervezetek és egyesületek 2016. évi elszámolásának ellenőrzéséről készült 

jelentés 
12) Az önkormányzati bérlakások állapotáról 
13) Ercsi Város Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve (HÉSZ) felülvizsgálatára 

érkezett ajánlatok megtárgyalása 
14) A Suzuki Lover Club Ercsi város címerének használatára vonatkozó kérelméről 
15) Ingatlanok értékesítésére vonatkozó versenyeztetési felhívás közzétételéről 

 
 
1.) 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. Megkérdezi, hogy valaki szeretné-e szóban 
kiegészíteni a benyújtott tájékoztatóját. Szabó Zoltán r. alezredes szót kért.  
Szabó Zoltán r.alezredes elmondja, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport ülésén felmerült az 
a javaslat, hogy a rendőrségnek használatra átadott két darab robogó visszaadásra kerülne az 
önkormányzat részére. A feletteseitől kapott tájékoztatás alapján ennek nincsen akadálya, így 
az átadásra már a jövő héten sort lehet keríteni. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a két robogót az önkormányzat ki tudja használni, mivel 
az egyiket használnák a közterület felügyelők, míg a másikat a hivatalsegéd. 
Győri Máté polgármester megköszöni az érintettek helytállását az elmúlt két nap időjárási 
viszontagságai miatt. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban?  További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatóról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
59/2017. (II.2.) 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 Törökkút Nonprofit Kft. kint lévőségére és egyéb működési 
költségeire előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Hegedűs Péter, a Törökkút Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a Kft. 228.600,-Ft-os, 
könyvelési díjból fakadó kintlévőségére, továbbá a Kft. fennállása alatti időszakra 
vonatkozóan az egyéb működési költségekre szíveskedjen fedezetet biztosítani. Az eddig 
felmerült költségeket ki kell fizetni, ezért támogatja az előirányzat biztosítását. Megkérdezi, 
hogy a Kft-t meddig kell még fenntartania az Önkormányzatnak. 
Hegedűs Péter ügyvezető igazgató elmondja, hogy a Kft. sorsa a Képviselő-testület 
döntésétől függ. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy elérkezett az idő, amikor már el lehet kezdeni 
gondolkodni a Kft. további sorsáról. A benyújtott kérelem az elmúlt időszak rendezésére 
vonatkozik. Javasolja, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület vegye fel a soron következő 
ülésének napirendjei közé a Törökkút Kft. további fenntartására vagy megszűntetésére 
vonatkozó témát. 
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 Törökkút Nonprofit Kft. kintlévőségére 
és egyéb működési költségeire előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
60/2017. (II.2.) sz. határozata 

a Törökkút Kft. kintlév őségére és egyéb működési költségeire előirányzat biztosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Törökkút Kft. kintlévőségére bruttó 228.600,-Ft előirányzat, a Kft. egyéb működési 
költségeire bruttó 38.100,-Ft/hó előirányzat biztosítását az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére. 
 
3.) napirendi pont – az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert a napirendi pont rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának összegét és a részükre 
nyújtható természetbeni juttatások összegét a 8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. §-ban 
szabályozza. A tiszteletdíjak összege eddig a lehető legalacsonyabb összegben volt 
meghatározva, azonban 2017. január 1-től javasolja a tiszteletdíjak összegének 20%-al történő 
megemelését. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a 20%-os tiszteletdíj emelés 
összesen, járulékkal együtt 2.514.000,-Ft többletköltséget jelent a 2017. évi költségvetésben. 



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 önkormányzati képviselők, bizottsági 
elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
61/2017. (II.2.) sz. határozata 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. §-ának 

módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága az önkormányzati képviselők, bizottsági 
elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/2015. (V.4.) 
önkormányzati rendelet 2. §-át az alábbiak szerint javasolja módosítani:  
 
„2. § (1) A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult, melynek mértéke bruttó 79.400,-Ft / hó / 

fő (alapdíj). 
(2)  Ha a képviselő bizottság tagja – több bizottsági tagság esetén is – tiszteletdíjának 
mértéke bruttó 95.300,- Ft / hó / fő. 
(3)  Ha a képviselő bizottság elnöke, tiszteletdíjának mértéke bruttó 143.000,-Ft / hó / fő. 
(4)  A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja bruttó 35.600,- Ft / hó / fő. 

 
4.) napirendi pont – az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert a napirendi pont rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az ügyvezető igazgató a rábízott feladatokat a tőle 
elvárt módon és színvonalon ellátja, ezért javasolja részére a bruttó 30.000,-Ft fizetésemelés 
és a 8.000,-Ft/hó cafetéria-juttatás megállapítását. 
Gólics Ildikó elnök egyetért az elmondottakkal és megköszöni Orbán Balázs ügyvezető 
igazgató eddigi munkáját. 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 Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének díjazásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
62/2017. (II.2.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. alapítói és 
tulajdonosi jogainak gyakorlója, Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének munkabérét 2017. január 1-től bruttó 350.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg. 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének cafetéria-juttatásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
63/2017. (II.2.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének cafetéria-juttatásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. alapítói és 
tulajdonosi jogainak gyakorlója, Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Kft. ügyvezetője részére, 
az ügyvezető által választott juttatási formában, 2017. január 1-től 8000,-Ft/hó cafetéria-
juttatást állapítson meg. 
 
10.) napirendi pont – az Ercsi Cukorgyár relikviáinak kiállítóhely kialakítására 
előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Tamástól érkezett egy megkeresés, miszerint a 
volt cukorgyári porta épületének fele, részében felújítás és átalakítás után otthont adhatna az 
Ercsi Cukorgyár relikviáiból szervezett állandó kiállításnak. A munkálatok becsült összege 1-
1,5 millió forint lenne. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a kiállítás megszervezését jó ötletnek tartja. 
Véleménye szerint a porta épületének rendbehozatala hosszadalmas folyamat lenne, ezért 
javasolja, hogy először az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár épületében 
kerüljön megrendezésre egy időszaki kiállítás, és a későbbiekben végleges helyet kijelölni a 
tárlat elhelyezésére. Sajnos Ercsiben az összes múzeumi kiállítóhely erősen felújításra szorul. 
Javasolja, hogy a 2017. évi költségvetésben erre a célra 500 ezer forint kerüljön elkülönítésre. 
Gólics Ildikó elnök támogatja Győri Máté polgármester javaslatát, azonban az 500 ezer forint 
helyett 300 ezer forint elkülönítésére tesz javaslatot. 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 cukorgyári relikviákból 
szervezett kiállításra előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
64/2017. (II.2.) sz. határozata 

az Ercsi cukorgyári relikviákból szervezett kiállításra előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban megrendezésre kerülő, az Ercsi 
cukorgyári relikviákból szervetett kiállítás megrendezésére bruttó 300.000,-Ft előirányzatot 
biztosítson az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 50 perckor megérkezik. 
 
 
 



 6.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezetőt az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő 
kitételek figyelembevételével az intézmények elkészítették a költségvetéseiket, melyből 
összeállt az egész költségvetés. A tervezet átbeszélésre került Győri Máté polgármesterrel, 
mely után újabb kérések érkeztek, ezért elkészítette a költségvetés „B” verzióját. Ezt a verziót 
javasolja kiindulási pontnak. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az általa javasolt plusz igények egyeztetve lettek a 
képviselőkkel, ezek a javaslatok az Önkormányzat költségvetését módosítják, az intézményi 
költségvetésben nem történt változás az eredeti verzióhoz képest. Javasolja, hogy bevételek 
főösszege további 4 millió forinttal kerüljön megemelésre, mivel jó esélyt lát arra, hogy a 
nemrégiben vásárolt ingatlanját az Önkormányzat el tudja adni. Véleménye szerint az Ipari 
Parkban tervezett területek értékesítése reálisabb terv a tavalyi tervezetthez képest, mert 
jelenleg is folyamatban van két terület bérbeadása, illetve későbbi értékesítése. A tervezett 
kiadások módosítására tett javaslatok tartalmazták az önkormányzati segélyek 
előirányzatának csökkentését, az utak és járdák felújítására szánt összeg 5 millióval történő 
megemelését, a Polgármesteri Hivatal főbejárata áthelyezésének a költségeit, mely lehet, hogy 
egy még el nem bírált pályázat keretében is megoldható lesz. A hivatalsegéd részére történő 
robogó beszerzés kikerült a költségvetésből, mert várhatóan a rendőrség visszaadja a részére 
használatba átadott 2 motorkerékpárt. A Dunakavics Kft. részére betervezett összeg 
megemelésre került, melynek célja a Kft. megindult fejlődésének további támogatása. 
Betervezésre került a Templom téren lévő rózsakert felújítása, mely illeszkedik a templom 
tervezett felújításába. Betervezésre került további 3 db hirdetőtábla beszerzése, illetve a 
Lavotta utcai és Kinizsi utcai közvilágítás bővítése. Az Angolkert rehabilitációjára 1,8 millió 
forint került betervezésre, mely az ott lévő szemét eltakarítását, illetve a romos pincék 
befalazását és egy kis sétány kialakítását foglalja magában. A képviselők tiszteletdíjának 
emelését az előbbiekben támogatta a bizottság. A Sinatelepi Közösségi Házon végzendő 
további munkálatok költségeire 4,5 millió Ft, míg a rendőrség részére nyújtandó támogatás 
kiegészítésére további 500 ezer forint került betervezésre. A civil szervezetek részére nyújtott 
támogatások összege az előző évi összeghez képest 6,5 millió Ft-tal kiegészítésre került. Az 
intézményvezetők kérésére a Napfény Óvoda esetében a csoportszobákban ipari minőségű 
műpadló burkolatra, gumitégla aljzat építésére illetve a kerítés javítására, illetve cseréjére 3 
millió Ft, a Hétszínvirág Óvoda esetében új homokozó építésére, csoportszobába játékok 
beszerzésére, illetve az Óvoda 40 éves fennállására rendezendő ünneplésre 800 ezer Ft, az 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár esetében fénytechnikai eszközök 
beszerzésére és a külső biztonsági rendszer kiépítésére 3 millió Ft, az Ercsi Egészségügyi 
Központ esetében Ixnet rendszer bevezetésére, a III. háziorvosi körzet minimum működési 
feltételeinek megteremtésére 1,5 millió Ft, az Ercsi Szociális Szolgálat esetében egy ipari 
mosógép beszerzésére, szociális térkép elkészítésére, illetve a tervezett gépjármű vásárlás 
önrészére 5 millió Ft került betervezésre. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi az intézményvezetőket, hogy kérdése, észrevétele van-e 
valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban. 
Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető megkérdezi, hogy a Lejtő sor rendbehozatala 
betervezésre került-e a költségvetésben. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy egyenlőre nem lehet összegszerűsíteni a 
költségeket, mert egyenlőre még nem készült semmilyen terv erre vonatkozóan. 



Bosnyák Istvánné intézményvezető megkérdezi, hogy a Bercsényi utcai Óvoda 
kazánfelújítása betervezésre került-e, mivel szükséges lenne. Megkapta a két kazánra 
vonatkozó árajánlatot. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az intézmény által benyújtott kérésekre 
betervezésre került 3 millió Ft, ebből kell kigazdálkodni a szükséges kiadások összegét. Kérte, 
hogy az igények benyújtásakor mindenki állítson fel egy rangsort a kérések fontosságára 
vonatkozóan. 
Fekete Nikolett intézményvezető elmondja, hogy az általuk javasolt 25%-75%-os bevételi 
koncepcióról még nem született döntés. A tagok a lakosságszám szerinti elszámolás 
megváltoztatását kérik. Ráckeresztúr kivételével mindenki az igénybevétel szerinti 
elszámolást javasolja. Ráckeresztúr semmilyen javaslatot nem fogad el, velük a jelenleg 
fennálló tartozás rendezése már folyamatban van. 
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy a döntés meghozatala nem égetően fontos, 
mivel jelenleg is van egy érvényes társasági szerződés mely tartalmazza a költségfelosztás 
menetét. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy fontos erről már előre gondolkodni, bár a tagokkal 
még nem történt meg a közös álláspont kialakítása. 
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 Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Ercsi 
Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
7.) napirendi pont – az Önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó 
szervezetek 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft., és az Önkormányzat résztulajdonában lévő Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét. 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 Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. 
évi üzleti tervének elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének a határozat melléklete szerinti 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének a 
határozat melléklete szerinti elfogadását. 
 
8.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek költségvetési évet követő három 
évre várható összegéről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető, hogy röviden foglalja 
össze az előterjesztés tartalmát. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az államháztartásról szóló 
törvény értelmében a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, 
legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a 
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ez alapján az önkormányzatnak ki kell 
mutatni a következő három évre vonatkozóan a várható saját bevételeit és az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit. 
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 Önkormányzat bevételeinek, 
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek költségvetési évet 
követő három évre várható összegéről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható  

összegének megállapításáról  
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  



 
 
9.) napirendi pont – Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről és az 
adóztatásról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy elkészült az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló. 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 Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek dr. Feik 
Csaba jegyzőnek az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. 
évben végzett adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett adóztatási feladatairól szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek dr. Feik 
Csaba jegyzőnek az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett adóztatási feladatairól 
szóló beszámolója elfogadását. 
 
10.) napirendi pont – tájékoztató a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzata alapján a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága feladat és 
hatáskörébe utalja a képviselők és családtagjaik vagyonnyilatkozatának nyilvántartását, 
ellenőrzését. A nyilatkozatok benyújtásához szükséges nyomtatványok kiküldésre kerültek. A 
vagyonnyilatkozatok határidőn belül benyújtásra kerültek a bizottság részére. 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 Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok 
benyújtásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatóról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét. 
 
11.) napirendi pont – a Civil szervezetek és egyesületek 2016. évi elszámolásának 
ellenőrzéséről készült jelentés 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a civil és egyéb szervezetek Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületétől 2016. évre kapott támogatással, a mellékelt kimutatás alapján, a 
támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámoltak. Az elszámolások tételes ellenőrzése 
jelenleg még folyamatban van. 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 civil és egyéb szervezetek 2016. évi 
beszámolójának elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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a civil és egyéb szervezetek 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az általa 
támogatott, és határidőre elszámolt civil és egyéb szervezetek beszámolóinak elfogadását 
 
12.) napirendi pont – az önkormányzati bérlakások állapotáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. minden évben 
elkészíti a beszámolóját az önkormányzati bérlakások állapotáról. A beszámolóban, az Ó utca 
14. szám alatti ingatlanra tett javaslatok már nem aktuálisak, mivel elkészültek. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy A Fő u. 45. szám alatti bérlakás esetében még 
nem találta meg az önkormányzat a megfelelő megoldást. Jelenleg az ott lévő üres lakásokat 
az állapotuk miatt már nem adják ki új lakóknak. A Bajcsy-Zsilinszky u. 32. nyílászáró 
cseréje és a környező terület rendbetétele megtörtént, bár a lakók továbbra sem fordítanak 
gondot a már egyszer rendbetett terület állapotának fenntartására. A Fő u. 18. alatti bérlakás 
fűtéskorszerűsítése a 2017. évi költségvetésbe betervezésre került, a Feszty Árpád u. 4. szám 
alatti ingatlan felújítása egy még elbírálásra váró pályázatban szerepel. Szeretné jelezni, hogy 
az Önkormányzat Dunasoron és a Vízvári utcában lévő ingatlanjai kimaradtak a 
beszámolóból. 
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 önkormányzati bérlakások állapotáról 
5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadását. 
 
13.) napirendi pont – Ercsi Város Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve 
(HÉSZ) felülvizsgálatára érkezett ajánlatok megtárgyalása 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a felhívásra egyetlen árajánlat érkezett be, melynek 
összege közel 20 millió Ft. Megkérdezi, hogy ez az összeg betervezésre került-e a 2017. évi 
költségvetésbe. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a HÉSZ felülvizsgálatára 
nincsen összeg tervezve. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a szerződés megkötésének dátumától függ, hogy 
az összeget az idei vagy csak a jövő évi költségvetésbe kell betervezni.  Eddig az árajánlatok 
bekéréséről döntött csak a Képviselő-testület, mert 2018.12.31-ig egy teljesen új HÉSZ-el kell 
rendelkeznie az Önkormányzatnak. Ez körülbelül egy év alatt valósul meg, a szerződés 
megkötésétől számítva. Javasolja, hogy azért egy keret összeg kerüljön betervezésre az 
esetleg addig felmerülő költségekre. A teljes összeg kifizetése majd több ütemben fog 
megtörténni. 
Gólics Ildikó elnök 2,5 millió Ft betervezését javasolja a 2017. évi költségvetésbe. 
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 Helyi Építési Szabályzata és 
szabályozási terve felülvizsgálatára előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve felülvizsgálatára előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Ercsi 
Város Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve felülvizsgálatára bruttó 2.500.000,-Ft 
előirányzat biztosítását az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
14.) napirendi pont – a Suzuki Lover Club Ercsi város címerének használatára 
vonatkozó kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Suzuki Lover Club ismét benyújtotta kérelmét Ercsi 
Város címerének az esemény plakátján történő feltüntetésére vonatkozóan. A találkozó immár 
7. alkalommal kerül megrendezésre. Támogatja a kérelmet, mert ez az alkalom egy jó 
reklámlehetőség a Város számára. 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 Suzuki Lover Club Ercsi város 
címerének használatára vonatkozó kérelméről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Suzuki Lover Club Ercsi város címerének használatára vonatkozó kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Suzuki Lover Club (székhely: 2451 Ercsi, Budai Nagy 
Antal u. 32.) részére az általa Ercsiben, 2017. július 22-én megrendezésre kerülő 7. Suzuki 
találkozót hirdető plakáton az Ercsi Város jelképeiről szóló 42/2000 (XI.29.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint engedélyezi Ercsi város címerének 
használatát: 
 
A jogosult megnevezése és címe:  Suzuki Lover Club 

2451 Ercsi, Budai Nagy Antal u. 32.    
Az előállítás anyaga:   papír, elektronikus forma  
Az engedélyezett felhasználás célja:  a 2017. július 22-én Ercsiben megtartandó autós és 

motoros találkozót meghirdető plakáton történő 
elhelyezés 

Az előállításra engedélyezett mennyiség: 50 db 
A terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötések:  

interneten, papír alapú plakáton, szórólapon és a helyi 
újságban történő megjelenés 

A címer használatának díja:    díjtalan  
 
 
15.) napirendi pont – ingatlanok értékesítésére vonatkozó versenyeztetési felhívás 
közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület nyílt versenyeztetés útján kívánja 
értékesíteni az Ipari Parkban található 2863 és 2866 hrsz-ú ingatlanokat. Az ingatlanok 
vételára 29,7 millió Ft és 15,3 millió Ft. Az ajánlatok elbírálási határideje 2017. március 28. 
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 Ingatlanok értékesítésére vonatkozó 
versenyeztetési felhívás közzétételéről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
76/2017. (II.2.) sz. határozata  

ingatlanok értékesítésére vonatkozó versenyeztetési felhívás közzétételéről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú beépítetlen területek értékesítésére vonatkozó versenyeztetési 
felhívást a határozat mellékelte szerint fogadja el. 
 
 



 
 
 
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 19 óra 23 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                     elnök sk.                                              jkv.hitelesítő sk. 


