
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. március 16-án 18 óra 10 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 
     Karsai Gergely bizottsági tag 

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

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
     Christe Rezső polgárőr 
                          Szabó Zsolt polgárőr 
     Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 
     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 30 napirendi pontja van, melyek mindenki 
részére előzetesen kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e 
valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. Győri Máté polgármester jelzi, hogy a napirendek 
után fel kíván szólalni. 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. március 16-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
88/2017. (III.16.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. március 16-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
2)  Tájékoztató a 2016. évi adóérdekeltségi alap felhasználásáról 
3)  Az Ercsi, Fűzfa u. 1048/5/B helyrajzi szám alatti ingatlan felajánlásáról 
4)  Az Ercsi, Mázsaház u. 11. (hrsz: 938) szám alatti ingatlan felajánlásáról 
5)  Az ebek befogására fordított költségek megtérítéséről 
6)  A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére 

visszatérítendő támogatás biztosításáról 



7)  A „helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton történő 
részvételről 

8)  Az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-16 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

9)  „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-16 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

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

11)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás 
térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

12)  Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről 
szóló rendelet-tervezete véleményezéséről 

13)  A térségi főépítész társulási formában történő alkalmazásáról 
14)  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 

(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
15)  A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről 
és megfizetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

16)  A 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről 
17)  A 976/5/A/12. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély meg adásáról 
18)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról, új 
versenyeztetési felhívás közzétételéről 

19)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatói tevékenység 2016. évi költségelszámolásáról 

20)  A települési értéktár létrehozásának megerősítéséről és a Települési Értéktár 
Bizottság tagjainak megválasztásáról 

21)  Az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

22)  Közvilágítás korszerűsítés – kalkulációk 
23)  Az Ercsi, Rákóczi út 80. (hrsz: 1504/1) szám alatt található víztorony bérbeadásáról 
24)  Az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 

közszolgáltatási szerződésről 
25)  Állattartási ügyben előirányzat biztosításáról 
26)  Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó, állami tulajdonban lévő erdő 

művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról 
27)  Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
28)  Az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 

Használati Megállapodás 2. pontjának módosításáról 
29)  Ercsi, szennyvíztelepen kotró híd felújítására előirányzat biztosítása 
30) Ercsi Város Önkormányzat településszerkezeti terv és helyi építési szabályzata 

módosításáról, felülvizsgálatáról  
 
 
 
 



1.) napirendi pont – a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Zoltán rendőr parancsnok egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tud részt venni az ülésen, de a beszámolót elektronikus úton eljuttatta a Bizottság 
részére. A statisztikai adatok kedvezőbbek a tavalyi év ugyanezen időszakának statisztikai 
adataihoz képest. A Közbiztonsági Munkacsoport elmúlt ülésén a Rendőrség, a Polgári Őrség 
valamint a vadásztársaság közötti együttműködésről, a munkaterv aktualizálásáról, a csend-, 
és a tűzgyújtási rendeletről valamint a zöldhulladék elszállításával kapcsolatban folytak 
megbeszélések. Elmondja, hogy a térfigyelő rendszer működésről készült beszámoló kibővült, 
mivel az új rendszernek megfelelően már sokkal pontosabb kimutatást kaphattunk a térfigyelő 
kamerarendszer működéséről és az operátorok munkájáról. 
Győri Máté polgármester a Sinatelepi Polgárőrség beszámolójához kapcsolódóan 
megkérdezi, hogy a térfigyelő kamera telepítési hogyan áll. A beszámolóban az egyesület egy 
monitor biztosítását kérte az Önkormányzattól. Megkérdezi, hogy ki fogja végezni a 
monitoros megfigyelést. 
Szabó Zsolt polgárőr  elmondja, hogy a monitorra a felvételek visszanézéséhez van szükség. 
Elmondja, hogy nem tartanak igényt egy vadonatúj monitorra, nekik a használt is megfelelő 
volna. A kamera telepítése folyamatban van, hónap végére elkészül. Már csak az árok kiásása 
van hátra, azonban a munkát vállaló vállalkozó munkagépe elromlott, ez okozza a csúszást.  
Győri Máté polgármester a térfigyelő kamerarendszer működéséről készült beszámoló 
kapcsán elmondja, hogy az adatlapok mennyiségéből jól kitűnik, hogy melyik operátor 
mennyit dolgozik. Gratulál Czobor Imre munkájához, véleménye szerint ez követendő példa a 
többi operátor részére. 
Czobor Imre ny.r.alezredes elmondja, hogy az Iskola előtti padok állapota romlik, mivel a 
gyerekek folyamatosan rongálják. Azokon ugrálnak, szaladgálnak. Az intézmény előtti 
virágtartókat és szemeteseket is ők teszik tönkre. Véleménye szerint az ilyen rongálásokat a 
tanárok és az igazgató segítségével meg lehetne előzni. 
Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy az Ercsi Polgári Őrség beindította a nőtagozatát is, 
mely főleg az ifjúságnevelésben, az idősekkel való foglalkozásban és a rendezvények 
biztosításában fog közreműködni. A nőtagozat beindulásával végre külön vált a járőröző 
állomány és a nevelő állomány. A létszám 6 fővel növekedett, így jelenleg 34 fő polgárőr és 2 
fő ifjú polgárőr szolgál a településen. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a beszámolókat és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  További kérdés, észrevétel 
nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
89/2017. (III.16.) 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 – tájékoztató a 2016. évi adóérdekeltségi alap felhasználásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-.i irodavezetőt az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a 2016. évre előírt adók 96,5 %-
a befolyt, ezért az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 
2/2005. (I.26.) számú önkormányzati rendelet alapján kifizetésre került az adóérdekeltségi 
alap egy része az érintett dolgozóknak. A rendelt értelmében a behajtott hátralék 20 %-a 
használható fel az érintett dolgozók jutalmazására. A kifizetés 924.306,-Ft összegben, február 
hónapban kifizetésre került. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy több lakossági panasz is érkezett az Önkormányzathoz, 
mivel a lakosok késve kapták meg a befizetendő adókról a határozatot és a csekkeket. 
Megkérdezi, hogy mi volt a késlekedés oka. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az iratok iktatása csúszott, így a 
levelek kézbesítése is csúszott. Az Önkormányzattól iktatás nélkül nem mehetnek ki a 
levelek. 
Gólics Ildikó elnök kéri, hogy erre a jövőben fokozottabban legyen odafigyelve. Megkérdezi, 
hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. évi adóérdekeltségi alap 
felhasználásáról készült tájékoztatóról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
90/2017. (III.16.) sz. határozata 

2016. évi adóérdekeltségi alap felhasználásáról készült tájékoztatóról 
 

A Pénzügyi Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az adóérdekeltségi alap kifizetéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
3.) napirendi pont – az Ercsi, Fűzfa u. 1048/5/B helyrajzi szám alatti ingatlan 
felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Zajácz Anasztázia az Önkormányzat részére felajánlotta 
megvételre a tulajdonát képező, 2451 Ercsi, 1048/5/B helyrajzi szám alatti, felújított állapotú 
ingatlanát 4.5 millió Ft vételár ellenében. A házat 4,2 millió Ft adósság terheli. A tulajdonos 
sajnálatos helyzetben van, javasolja, hogy problémájával forduljon a Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt.-hez, mert az Önkormányzat anyagi helyzete jelenleg nem teszi lehető az ingatlan 
megvásárlását. 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, Fűzfa u. 1048/5/B helyrajzi szám 
alatti ingatlan felajánlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
91/2017. (III.16.) sz. határozata 

az Ercsi, Fűzfa u. 1048/5/B helyrajzi szám alatti ingatlan felajánlásáról 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Ercsi, Fűzfa u. 1048/5/B helyrajzi szám alatti ingatlant 
megvásárlását. 
 
4.) napirendi pont – az Ercsi, Mázsaház u. 11. (hrsz: 938) szám alatti ingatlan 
felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Bakos István felajánlotta megvételre a tulajdonát képező 
Ercsi, Mázsaház u. 11. (hrsz: 938) szám alatti ingatlanát 17.500.000,-Ft vételár ellenében. Az 
ingatlant összesen 9.000.000,-Ft keretbiztosítéki jelzálogjog terheli. A tulajdonos 2005-ben 
vásárolta meg az ingatlant Ercsi Város Önkormányzatától 17.000.000,-Ft-ért. A területen lévő 
rossz állapotú épületeket lebontotta, és a területet rendbe tette illetve azóta is rendben tartja. A 
tulajdonos véleménye szerint az ingatlan fekvése, jó adottsági indokolják, hogy ismét 
önkormányzati tulajdonba kerüljön. Az ingatlan valóban szép, és a fekvése miatt is igen 
értékes, azonban a vételár nagyon magas, így nem támogatja az ingatlan megvásárlását. 
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, Mázsaház u. 11. (hrsz: 938) 
szám alatti ingatlan felajánlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
92/2017. (III.16.) sz. határozata 

az Ercsi, Mázsaház u. 11. (hrsz: 938) szám alatti ingatlan felajánlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Ercsi, Mázsaház u. 11. (hrsz: 938) szám alatti ingatlant 
megvásárlását. 
 
5.) napirendi pont – az ebek befogására fordított költségek megtérítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város közigazgatási területén gyepmesteri 
tevékenység ellátását és a kóbor állatok befogását a Polisz Biztonsági Kft. végzi az 
Önkormányzattal kötött megbízási szerződés szerint. A 2016. évi adatok alapján egy darab 
kóbor eb befogása és tartása bruttó 17.000,-Ft költséget jelentett az Önkormányzat számára. 
Megkérdezi, hogy ez az összeg egy átlag összeg-e, és hogyan kell értelmezni. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy ez egy átlag összeg, mely úgy 
jön ki, hogy a ténylegesen befogott kutyák száma elosztásra került az összes felmerült 
költséggel. A szolgáltatóval kötött szerződés szerint 36 db kutya befogásáig fix díjat fizet az 
Önkormányzat, a 37-ik állat befogásától azonban már emelkedik ez a díj. 2016-ben már 
november hónapban emelt díjat fizetett az Önkormányzat. 
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy az ebek kiváltásakor kötelezően fizetendő díj összege 
legyen 20.000 Ft/ eb. 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 ebek befogására fordított költségek 
megtérítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
93/2017. (III.16.) sz. határozata 

az ebek befogására fordított költségek megtérítéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
ebek befogására fordított költségeket - melyeket az eb tulajdonosa az eb kiváltásakor köteles 
megtéríteni - 20.000,-Ft / eb összegben határozza meg.  
 
6.) napirendi pont – a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 
részére visszatérítendő támogatás biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat tagja a Völgy Vidék 
Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesületnek, mely szervezet célja a Bicskei, Ercsi és 
Székesfehérvári kistérségek terület a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, 
vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő 
tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség 
megteremtése a térségre elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján. Az Egyesület a 
működéshez szükséges végleges Támogató Okiratot 2017.02.27-én kapta meg, és 2017.03.07-
én került sor az Együttműködési Megállapodás aláírásra az Irányító Hatósággal. A Leader 
egyesületek 2016. májusa óta saját pénzügyi tartalékaikból, illetve hitelből gazdálkodnak. A 
Völgy Vidék Közösség 2015-ben megkötött hitelszerződése 2016.12.31-én lejárt, ezért 
januártól az egyesület bankszámlájára beérkező befizetések a hitel törlesztésére fordítódnak. 
Az egyesület költségei finanszírozhatóságának érdekében 2017.03.02-ára egyeztetésre hívta a 
térség polgármestereit, ahol az a megállapodás született, hogy az egyesület működési 
területéhez tartozó települések 2017.12.31-vel lejáró, 500.000,-Ft/település összegű 
visszatérítendő támogatás keretében segítik az egyesület folyamatos működését. 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 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség 
Közhasznú Egyesület részére visszatérítendő támogatás biztosításáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére visszatérítendő 
támogatás biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére 500.000,-Ft 
visszatérítendő támogatást biztosítson az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. A támogatás visszafizetési határideje: 2017. december 31. 
 
7.) napirendi pont – a „helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 



 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Magyarország Kormányának felhívást tett közzé a 
vidéki térségekben található, helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek 
infrastrukturális fejlesztésének, illetve a közétkeztetés fejlesztésének megvalósítása 
érdekében. A célok elérése két célterület esetében lehetséges, egyrészt a helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése, másrészt a 
közétkeztetés fejlesztése. Bennünket ez utóbbi érinthet. A konyha üzemeltetője már korábban 
is jelezte, hogy egyes főző berendezések illetve a szellőztető berendezés felújítása szükséges 
lenne. A pályázat keretében ezek megoldhatóak lennének. Erre a célra maximum 20 milli Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesülhetne az Önkormányzat.  
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 „helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-
17 kódszámú pályázaton történő részvételről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a „helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése ” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton történő részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a „helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése ” 
elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton történő részvételt. 
 
18 óra 47 perckor Karsai Gergely bizottsági tag megérkezett. 
 
8.) napirendi pont – az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-
16 kódszámú pályázaton történő részvételről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív 
programon belül meghirdetésre került az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, 
TOP-1.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás. A pályázatnak két fő szegmense van, egyrészt az 
Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok 
fejlesztése már meglévő, címmel rendelkező parkok esetében, illetve másrészt az Iparterületek 
kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások. A pályázat 
keretén belül az Ipari parkban infrastrukturális felújításokat tudnánk végrehajtani, úgymint a 
meglévő utak felújítása, vagy a telkek közművesítése.  
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 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” 
elnevezésű, TOP-1.1.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-16 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az „Ipari 
parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-16 kódszámú pályázaton történő 
részvételt. 
 
9.) napirendi pont – „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-16 
kódszámú pályázaton történő részvételről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
programon belül meghirdetésre került „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ” elnevezésű, TOP-1.4.1-
16 kódszámú pályázati felhívás. A pályázatnak két fő szegmense van, egyrészt az Ipari 
parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése 
már meglévő, címmel rendelkező parkok esetében, illetve másrészt az Iparterületek 
kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások. A pályázat 
keretén belül az Ipari parkban infrastrukturális felújításokat tudnánk végrehajtani, úgymint a 
meglévő utak felújítása, vagy a telkek közművesítése. A felhívás a 3 éves kor alatti 
gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A 
felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően - például bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-
bölcsőde, mint többcélú intézmény - támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési 
feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma – családi bölcsőde – fejlesztését is annak 
érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az 
adott térségben, illetve településen. A pályázati kiírásból bennünket, illetve a Napfény Óvodát 
az új férőhelyiek kialakítása, bővítés, átalakítás, felújítás – beleértve az épületgépészeti, 
épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket, valamint a tornaszoba létesítése érint. 
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 foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
elnevezésű, TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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„ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ” elnevezésű, TOP-1.4.1-16 kódszámú 

pályázaton történő részvételről 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek „a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázaton történő 
részvételt. 
 
10.) napirendi pont – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az előterjesztés olyan témákról szól, amiket célszerű 
társulási formában ellátni, illetve amit a többi település társulási formában lát el. A teljes 
ügyeleti ellátás társulási formában valósul meg, kivéve a fogorvosi ügyeleti ellátást, mit a 
többi település társulási formában lát el, mi viszont önállóan. Döntenünk kell, hogy a 
társuláshoz csatlakozva akarjuk-e ellátni, vagy továbbra is önállóan. Másrészt pedig a 
főépítész alkalmazásáról is döntést kell hoznunk. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a főépítésszel kapcsolatban kell döntést hozni a 13. 
napirendi pont esetében is. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a térségi főépítész alkalmazásáról kell dönteni, mert a 
települési főépítész alkalmazása kötelező feladat, mely azonban társulási formában is 
ellátható. A különböző rendezési tervek és az ehhez kapcsolódó döntésekben való 
közreműködés az, ami a főépítész alkalmazását kötelezővé teszi. Ez társulási formában 
nyilvánvalóan olcsóbb. A mostani időszakban, ami egyrészt a Helyi Építési Szabályzat 
újraalkotását igényli, másrészt a természetvédelmi tervek újraalkotását illetőleg a települési 
arculati kézikönyvek elkészítését és a településképi rendeletek megalkotását jelenti, igazából 
sokkal nagyobb teher fog a főépítészre hárulni. Véleménye szerint ezek elkészülte utáni 
időszakra már a térségi főépítész alkalmazása elég lesz. A társulás által küldött 
előterjesztésből az derül ki, hogy a társulás nem csak főépítészt alkalmazna társulási 
formában, hanem a települési arculati kézikönyv elkészítésére és a településképi rendelet 
elkészítésére is társulna. Előfordulhat, hogy ez költségeit tekintve jobb megoldás, de látni 
kell, hogy ezek speciálisan települési feladatok és az elkészítésükre adott határidő viszont 
nagyon rövid. Az Önkormányzat azt a határozati javaslatot támogatná szakmailag, hogy csak 
a főépítészt alkalmazzuk társulási formában, magára az arculati kézikönyv elkészítésére és a 
településképi rendelet előkészítésére ne társuljunk. A társulás által megküldött határozati 
javaslat mindhárom dologra vonatkozik. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy meg kellene gondolni ezen feladatok társulási 
formában történő ellátását. Akár az Önkormányzat is javasolhatna szakembert, ebben az 
esetben mi lehetnénk a kezdeményező fél. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a társulásnak vannak előnyei, de ugyanakkor a 
főépítész feladata nem az arculati kézikönyv meg a településképi rendelet elkészítése, hanem 
azt az építészeti vállalkozónak el kell készítenie, az építésznek pedig a munkában közre kell 
működnie és egyeztetési eljárásokban kell főszerepet vállalnia. Árajánlatok lettek bekérve a 
Helyi Építési Szabályzat megalkotására, az arculati kézikönyv elkészítésére és a településképi 
rendelet előkészítésére, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Meg kell gondolni, hogy 
az arculati kézikönyv, mely teljesen települési vonásokat tartalmaz, azt célszerű-e olyan 
építésszel elkészítetni, akit a társulás bíz meg minden településre külön-külön és ő koordinálja 
a működését, a költségek őt terhelik és ez a vállalkozó fogja mindezeket településenként 
elvégezni.   
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az ügyeleti ellátásokról ennél a napirendi pontnál, a 
főépítész alkalmazásáról pedig a következő napirendi pontnál kell döntenie a Bizottságnak. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 



További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 5 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a települési önkormányzat számára előírt, 
az egészségügyi alapellátás körében az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról 
való gondoskodást nem a társulás keretében kívánja megoldani. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodás ennek megfelelő módosításával, továbbá a társulási 
megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. 
 
11.) napirendi pont – a térségi főépítész társulási formában történő alkalmazásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy el kell dönteni, hogy a Képviselő-testület csak a 
főépítész társulási formában történő alkalmazását támogatja vagy elfogadja a Társulási 
Tanács javaslatát arra vonatkozóan, hogy az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet 
is a Tanács által megbízott vállalkozó készítse el.  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy elgondolkodtatónak tartja a Jegyző Új felvetését. 
Lehetséges, hogy célszerű lenne a HÉSZ-t és az arculati kézikönyvet külön elkészíttetni. 
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 térségi főépítész társulási formában 
történő alkalmazásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
támogassa a térségi főépítész társulási formában – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás által – történő alkalmazását annak érdekében, hogy a 2016. évi LXXIV. törvénynek 
és a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően a főépítész közreműködését igénylő 
feladatokat a társuláshoz tartozó önkormányzatok el tudják látni.  



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa és fogadja el a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodása ennek megfelelő módosítását. 
 
12.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat településszerkezeti terv és helyi építési 
szabályzata módosításáról, felülvizsgálatáról  
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy Ercsi Város Helyi Építési Szabályzatának és 
szabályozási tervének módosítása szükséges. Szükséges továbbá a településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendelet, valamint az ezt megalapozó településképi arculati kézikönyv és 
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elkészítése. A településképi arculati 
kézikönyv elkészítésének határideje 2017. szeptember 30. A kézikönyv és a településképi 
rendelet társadalmi bevonással és egyeztetéssel készül, bemutatja a településeken belül jól 
elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. A településképi rendelet 
megalkotásának az alapját képezi. A településképi rendelet jóváhagyását követően A HÉSZ 
felülvizsgálata is szükséges. A szükséges változtatásokhoz új földhivatali alaptérképet kell 
beszerezni, a meglévő tervezési alaptérkép már elavult.  
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 
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzata módosításáról, felülvizsgálatáról  5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
100/2017. (III.16.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata 
felülvizsgálatáról, új településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elkészíttetéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat 
településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának felülvizsgálatát és új 
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elkészítését támogatja, és a végleges döntés 
meghozatalához további árajánlatok bekérést javasolja. 
 
13.) napirendi pont – a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a 
bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy Martonvásár Város Önkormányzata a Szent László 
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásában ráruházott hatáskörében 
eljárva elkészítette a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei 
ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosítását. A társulási megállapodás IV/19.2. pontjában rögzítésre 
került, hogy az Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő ülésükön, de 
legkésőbb 20 napon belül a rendelet-tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak, melyet 
a Hivatalt vezető jegyző részére írásban megküldenek. Amennyiben az érintett 
Önkormányzatok Képviselőtestületei ezen határidőn belül a véleményt nem alakítják ki, úgy a 



határidő lejártát követően annak hiányában Martonvásár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által az önkormányzati rendelet megalkotható.  
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 
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzata módosításáról, felülvizsgálatáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
101/2017. (III.16.) sz. határozata 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési 
díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
mint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzata – a Társulás 
hatályos társulási megállapodásának IV/19.2. pontjában foglalt véleményadási és a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése szerinti hozzájárulási 
jogával élve – a határozat mellékletét képező rendelet módosításban foglaltakkal értsen egyet. 
 
 
14.) napirendi pont – Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás 
körzeteiről szóló rendelet-tervezete véleményezéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy Martonvásár Város Önkormányzata a Szent László 
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásában ráruházott hatáskörében 
eljárva elkészítette az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
ügyeleti ellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezetet. A társulási megállapodás IV/19.2. 
pontjában rögzítésre került, hogy az Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő 
ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet-tervezetben foglaltakról véleményt 
nyilvánítanak, melyet a Hivatal vezető jegyző részére írásban megküldenek. Amennyiben az 
érintett Önkormányzatok Képviselő-testületei ezen határidőn belül a véleményt nem alakítják 
ki, úgy a határidő lejártát követően annak hiányában Martonvásár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által az önkormányzati rendelet megalkotható. 
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 Martonvásár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezete véleményezéséről 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
102/2017. (III.16.) sz. határozata 



a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről szóló 

rendelet-tervezete véleményezéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
mint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzata – a Társulás 
hatályos társulási megállapodásának IV/19.2. pontjában foglalt véleményadási és a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése szerinti hozzájárulási 
jogával élve – a határozat mellékletét képező rendelet módosításban foglaltakkal értsen egyet. 
 
15.) napirendi pont – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján az Ercsi, Ó utca 14. szám alatti 
önkormányzati bérlakás jelenleg a pályázat útján bérbe adható lakások közt szerepel. 
Tekintettel azonban arra, hogy az ingatlant az önkormányzat önkormányzati feladatok ellátása 
érdekében kívánja bérbe adni, szükség van a rendelet mellékletének módosítására. Továbbá, a 
Képviselő-testület egy korábbi határozatával döntött az Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. szám alatti 
ingatlan Önkormányzat általi megvásárlásáról. Az adásvételi szerződés megkötése 
megtörtént, az ingatlan az Önkormányzat tulajdonába került. Javaslom, hogy nevezett 
ingatlant a pályázat útján bérbe adható lakások közt szerepeltessük. Az ingatlannak a rendelet 
mellékletében történő feltüntetése szintén megtörtént.   
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
103/2017. (III.16.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosítását. 
 
16.) napirendi pont – a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak 
mértékéről és megfizetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvény 117. 
§-a 2014. július 1-vel hatályon kívül helyezte az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet. 2014. július 1-vel lépett 



hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény. Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a házasságkötés és a bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen 
kívül és hivatali munkaidőn túl történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az 
ezen eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 4/2012. (II.13.) 
önkormányzati rendelete bevezető szövegének és más jogszabályi hivatkozásának 
aktualizálása okán szükséges az új rendelet megalkotása. 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdése kerüljön 
törlésre. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez 
kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
104/2017. (III.16.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és 
megfizetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. 
 
17.) napirendi pont – a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület 2016-ban döntött arról, hogy a 
tanítási szünetek ideje alatt kizárólag a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, 
iskolás gyermekek részére biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést. Tekintettel arra, hogy az 
óvodákban nincs zárva tartás és az óvodai ellátás egész évben biztosított, az óvodás korú 
gyermekeknek a szünidőben is lehetőségük van az óvodai gyermekétkeztetés igénybevételére, 
amennyiben azt a szülő kéri. A 2017. évi költségvetés már tartalmazza a szünidei 
gyermekétkeztetésre biztosított állami normatíva összegének kiegészítését, így arról a 
Képviselő-testületnek már nem kell döntenie, azonban meg kell határozni azon gyermekek 
körét, akik a szünidei gyermekétkeztetésben részesülhetnek. 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 szünidei gyermekétkeztetésről 
5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
105/2017. (III.16.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
2017. évben szünidei gyermekétkeztetést biztosítson – az óvodai nevelésben részt vevő 
gyermekek kivételével – a településen élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 
helyzetű iskolás és nem iskolás gyermekek (ide nem értve az óvodás gyermekeket) számára. 
A szünidei gyermekétkeztetések lebonyolításában az Ercsi Szociális Szolgálat közreműködése 
javasolt. Az iskolai tanítási szünetek ideje alatt az óvodás gyermekek étkeztetése intézményi 
úton, az óvodákban történjen. 
 
18.) napirendi pont – a 976/5/A/12. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési 
engedély megadásáról                                                                                                                                                                      
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Kósa Márta Zsuzsanna kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a tulajdonában lévő Ercsi, Búzavirág utca 9. szám 976/5/A/12. helyrajzi 
számú garázs ingatlannal kapcsolatban, melyet Ercsi Város Önkormányzat javára 
elidegenítési és terhelési tilalom terhelt. A garázs megnevezésű ingatlant az önkormányzattól 
vásárolta részletfizetéssel Kósa Márta Zsuzsanna és Aradi Gábor Miklós 1999. január 15.-én 
ezért szerepel rajta az elidegenítési és terhelési tilalom. A vételárhátralék megfizetésre került 
hiánytalanul ezért kéri a jelzálogjog és az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom 
törlésére vonatkozó engedély kiadását. 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 976/5/A/12. helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó törlési engedély megadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
106/2017. (III.16.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Búzavirág utca 9. szám 976/5/A/12. helyrajzi számú ingatlanon 
fennálló Ercsi Város Önkormányzat részére bejegyzett jelzálogjog és ahhoz kapcsolódó 
elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez 
 
19.) napirendi pont - az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863 és 2866 hrsz-ú 
ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné 
nyilvánításáról, új versenyeztetési felhívás közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 77/2017. (II.14.) Kt. sz. 
határozatával döntött az Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó 
versenyeztetési felhívás közzétételéről. Az ajánlatok beérkezésének, bontásának és 
versenyeztetésének határideje 2017. március 7.-e volt. A versenyeztetési felhívásra a 
megadott határidőig nem érkezett be ajánlat, ezért a pályázati felhívást eredménytelenné kell 
nyilvánítani, és az ingatlanok hasznosítására új versenyeztetési felhívást kell közzétenni.  
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 Önkormányzat tulajdonában lévő 
Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás 
eredménytelenné nyilvánításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
107/2017. (III.16.) sz. határozata 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 
kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt 
versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánítását. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó új versenyeztetési felhívás 
közzétételéről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2863, 2866 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 
vonatkozó új versenyeztetési felhívás közzétételéről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi, 
2863, 2866, hrsz. számú beépítetlen területek értékesítésére vonatkozó versenyeztetési 
felhívásnak a határozat melléklete szerinti elfogadását. 
 
20.) napirendi pont - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 2016. évi költségelszámolásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 82/2014. (III.25.) Kt. sz. 
határozatával döntött arról, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződést megköti a Liquid Porter Kommunális és 
Szolgáltató Kft.-vel. A vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény 44/H §. alapján a 
közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 
készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak 
benyújtani. A szerződő Liquid Porter Kft. megküldte a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó részletes költségelszámolást. 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 nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenység 2016. évi 
költségelszámolásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatói tevékenység 2016. évi költségelszámolásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Liquid 
Porter Kft.-nek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatói tevékenységére vonatkozó 2016. évi melléklet részletes költéselszámolásáról 
szóló tájékoztatója elfogadását. 
 
21.) napirendi pont - a települési értéktár létrehozásának megerősítéséről és a Települési 
Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 422/2013. (X.29.) Kt. sz. 
határozatában döntött a települési értéktár és a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, 
2015-ben pedig a bizottság szervezeti és működési szabályzatát is elfogadta. A bizottság egy 
alkalommal sem ült össze, így a települési értéktár sem jöhetett ténylegesen létre. A Humán 
Bizottság március havi soros ülésén tárgyalt az Ercsi Települési Értéktár létrehozásáról és a 
Települési Értéktár Bizottság működéséről. A Bizottság javaslata az volt, hogy az Értéktár 
Bizottságba új tagokat válasszanak, létszámát 5 főről 3 főre csökkentsék. 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 települési értéktár létrehozásának 
megerősítéséről és a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a települési értéktár létrehozásának megerősítéséről és a Települési Értéktár Bizottság 
tagjainak megválasztásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a települési értéktár létrehozásáról szóló 
döntését és a Települési Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  

- Kovács Edina elnök,  
- Kaszap Lászlóné elnökhelyettes,  
- Oláh Istvánné tag. 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület a 
határozatával visszavonja a települési értéktár és a Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról szóló 422/2013. (X.29.) Kt. sz. határozatának második mondatát. 
 
22.) napirendi pont - az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztés szervesen kapcsolódik az előző napirendi 
ponthoz, javasolja a támogatását. 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 Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a határozati javaslat 
szerinti módosítását. 
 
23.) napirendi pont - Közvilágítás korszerűsítés – kalkulációk 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert a napirendi pont rövid ismertetésére. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Grep Green Public Lighting Zrt. és a az Elios 
Innovatív Energetikai Zrt. megkereste az Önkormányzatot a közvilágítás korszerűsítésre 
vonatkozó ajánlatukkal. A két cég két különböző finanszírozási lehetőségre hívta fel a 
figyelmet. Az ajánlatok figyelemre méltóak és javasolja, hogy a két ajánlat kerüljön 
véleményeztetésre a Magyar Világítástechnikai Társulással, mert a szakmai szempontok 
értékelésében szükséges egy hozzáértő fél véleménye is. A két ajánlatot azért hozta be a 
Bizottság elé, hogy a tagok ismerkedjenek meg a lehetőségekkel és gondolkodjanak el azon, 
hogy az esetleges világosítás korszerűsítés esetén milyen szempontok kerüljenek majd 
figyelembe vételre. 
Gólics Ildikó  elnök elmondja, hogy erről a napirendi pontról nem kell határozatot hoznia a 
Bizottságnak, és javasolja hogy térjenek rá a következő napirendi pontra. 
 
24.) napirendi pont - az Ercsi, Rákóczi út 80. (hrsz: 1504/1) szám alatt található 
víztorony bérbeadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid ismertetésére. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a DIGI Kft. a jelenleg elérhető TV, telefon és 
internet szolgáltatásokon túl, a Magyar Állam által kiírt frekvencia tenderen való sikeres 
részvételének köszönhetően, a jövő évben mobiltelefon-, és szélessávú mobil adathasználatot 
is biztosít meglévő és leendő ügyfeleinek. A Kft. jelenleg a szolgáltatás elindításához 
szükséges hálózat tervezési és infrastruktúrafejlesztési munkálatokat végzi. Ennek részeként a 
korábban végzett előzetes felmérés eredményeképpen Ercsiben, a 1504/1 hrsz. alatti területen 
elhelyezkedő víztorony alkalmas egy, a fejlesztésekhez szükséges bázisállomás létesítésére. 
Amennyiben az Önkormányzat hozzájárul a bázisállomás elhelyezésére, úgy a Kft. egy 
hosszú távú bérleti szerződés keretein belül kívánja a szükséges berendezéseket elhelyezni a 
tartószerkezeten és mellette.  
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az Önkormányzat 2014-ban 
bérleti szerződést kötött a Víztorony és az alatta lévő terület 20 m2 nagyságú részének 
bérbeadásáról, melyért a bérlő évi bruttó 1.350.000,-Ft/év összegű bérleti díjat fizet. A DIGI 
Kft. által bérelni kívánt terület nagysága 15 m2, ezért javasolt a bérleti díj terület arányosan 
történő megállapítása. 
dr. Feik Csaba jegyző javasolja, hogy a szerződés-tervezetbe kerüljön belefoglalásra az 
indokolás nélküli felmondás lehetősége is, melynek mértéke 180 nap legyen. 



Győri Máté polgármester a már meglévő szerződésre tekintettel a Digi Kft. bérleti díjának 
meghatározásához a területarányos díj megállapítását javasolja. 
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, Rákóczi út 80. (hrsz: 1504/1) 
szám alatt található víztorony bérbeadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
112/2017. (III.16.) sz. határozata 

az Ercsi Rákóczi út 80. (hrsz: 1504/1) szám alatt található víztorony bérbeadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi, Rákóczi út 80. 
(hrsz:1504/1) szám alatt található víztorony bérbeadását, és javasolja a Képviselő-testületnek 
a területarányos bérleti díj megállapítását. 
 
25.) napirendi pont - az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid ismertetésére. 
Győri Máté polgármester elmondja, Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. között 2015. február 11-én megkötésre került a közszolgáltatási feladatok 
ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés. Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója javaslatot tett a közszolgáltatási szerződés módosítására illetve, 
helyette egy új, a közfeladatok ellátására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére. 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr összefoglalta azokat a szakmai javaslatokat, melyek 
szükségesek a támogatási szerződés megkötéséhez.  
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr  elmondja, hogy az Európai Unió hivatalos lapjában 
közétett, a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra vonatkozó 
felülvizsgált keretszabály előírásaira is figyelemmel, az Európai Bizottság határozata alapján, 
a városüzemeltetési feladatok ellentételezése, jelentős részben önkormányzati támogatásból is 
történhetne. Ezzel a megoldással az önkormányzati alapfeladat ellátásához a korábban 
felszámított ÁFA névleges értékének megfelelő összeggel növelhető lenne a Kft. 
működésének pénzügyi forrása. Természetesen ez az állítás csak akkor állja meg a helyét, ha 
az önkormányzat nem kívánja csökkenteni a korábban szolgáltatási díjként fizetett, és a 
támogatási körbe bevonható tevékenységhez kapcsolható bruttó összeget. A hivatkozott EU 
kerethatározat alapján egy olyan új közszolgáltatási szerződés szükséges, amely tartalmazza 
azokat az elemeket, amelyekre figyelemmel nem minősíthető szolgáltatásnyújtásnak a 
közfeladat-ellátás. Amennyiben a tájékoztatómban leírt kritériumokat tartalommal feltöltve 
sikerül egy új közszolgáltatási szerződésbe beépíteni, és a ténylegesen szolgáltatásnak 
minősülő tevékenységekre másik megállapodást kötni, úgy az EU kerethatározat alapján a 
Kft. tevékenységének finanszírozása részlegese, önkormányzati támogatással megoldható. 
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 és az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésről 5 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó 

támogatási szerződés megkötéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi Város Önkormányzat 
és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását 
és a közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötését. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja felkérni Dr. Ákos Elek és Dr. 
Koppány Tibor ügyvédeket a közszolgáltatási szerződés módosításának és a közfeladatok 
ellátására vonatkozó támogatási szerződés elkészítésére.  
 
26.) napirendi pont - állattartási ügyben előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid ismertetésére. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy mint I. fokú állatvédelmi hatóság az 545-4/2017. 
ügyszámú, állattartási ügyben hozott határozatában kötelezte a tulajdonosokat, hogy a 
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül csökkentsék a jelenlegi 16 db-ból álló 
állományukat 2 db állatra, illetve gondoskodjanak a felhalmozott háztartási hulladék 
elszállításáról. Az állatok elszállítására és elhelyezésére két árajánlat érkezett be, melyek 
közül a kedvezőbb árajánlatot javasolja elfogadásra. 
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 állattartási ügyben előirányzat 
biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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állattartási ügyben előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az állattartási ügyben hozott hatósági 
döntés végrehajtása érdekében bruttó 200.000,-Ft keretösszegű előirányzat biztosítását 
javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésében 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
27.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó, állami 
tulajdonban lévő erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid ismertetésére. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe 
tartozik az Ercsi külterület 038/1, 039, 062/1, 0262/1, 0263/2, 0277/5, 0280/21, 0191/15, 
0191/16, 0191/17 és 0191/18 hrsz-ú erdőrészlet, melyek ápolása, gondozása az elmúlt évek 



alatt egyre gazdaságtalanabbá vált. A szükséges erdőgazdálkodási feladatokat a Vadex 
Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. végezte a területen. Lehetőség van az 
erdőrészleteknek a közérdekkel összhangban szabályozott módon való gazdálkodásának 
biztosítása céljából vagyonkezelésbe történő átadására. Az Önkormányzat a földrészletek után 
a vagyonkezelői jog és az ezzel együttjáró erdőgazdálkodói feladatok teljesítéséért éves díjat 
fizetne, melynek mértéke a szerződés-tervezett szerint bruttó 4.999.990,-Ft / év.  
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a szerződés-tervezet tartalmaz több olyan elemet, ami 
pontosításra szorul, ezért javasolja, hogy a döntés meghozatala előtt az Önkormányzat 
ügyvédei vizsgálják meg a beérkezett ajánlatot, illetve a szerződés-tervezet tartalmát. Az 
önkormányzat vagyonáról szóló rendelet független könyvvizsgálói szakvélemény bekérést 
teszi kötelezővé a végleges döntés meghozatal előtt.  
Győri Máté polgármester egyetért azzal, hogy a kondíciókat érdemes áttanulmányozni, 
azonban a kéri, hogy a tagok a vagyonkezelésbe adásról még ne tegyenek le, mivel jelenleg az 
Önkormányzat nem jó gazdája az erődnek.  
Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy az erdőnek mindenképpen van haszna 
környezetvédelmi szempontból, és ne felejtse el senki, hogy kiránduló és vadászati helyként is 
funkciónál.  
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 Önkormányzat vagyoni 
körébe tartozó, állami tulajdonban lévő erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe 
történő átadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek 
vagyonkezelésbe történő átadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő-művelési ágú földrészletek 
vagyonkezelésbe történő átadására vonatkozó döntés meghozatalához kérje fel az 
Önkormányzat jogászait az ügylet jogi véleményezésére illetve kerüljön bekérésre a független 
könyvvizsgálói szakvélemény 
 
28.) napirendi pont - Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Karsai Gergely képviselő a részére járó négy havi 
tiszteletdíját fel kívánja ajánlani. A tiszteletdíj egy havi összegét az Ercsi Római Katolikus 
Egyházközségnek, az ercsi templom belső felújításához kapcsolódó önrésznek, egy havi 
összegét a Hétszínvirág Óvodának, és két havi összegét az Ercsi Kinizsi S.E. részére, műfüves 
pálya felújításához szükséges önrészhez kívánja felajánlani. 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 Karsai Gergely képviselő négy havi 
tiszteletdíjának felajánlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
fogadja el Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának az Ercsi Római Katolikus 
Egyházközség részére, az ercsi templom belső felújításához kapcsolódó önrésznek, egy havi 
tiszteletdíjának a Hétszínvirág Óvoda részére, és két havi összegének az Ercsi Kinizsi S.E. 
részére, műfüves pálya felújításához szükséges önrész biztosításához tett felajánlását. 
 A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
felajánlott négy havi, azaz 484.124,-Ft összegű tiszteletdíj költségvetési rendeletben történő 
előirányzat átcsoportosítását engedélyezze.  
 
29.) napirendi pont - az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. között létrejött Használati Megállapodás 2. pontjának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
13/2015. (I.22.) és 175/2015 (V.26.) Kt. sz. határozatában döntött az Ercsi Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő 
használatba adásáról. Az Önkormányzat a 2016. évben vásárolt eszközöket, melyeket szintén 
használatba kívánja adni a Kft. részére, ezért szükséges a felek között létrejött Használati 
Megállapodás módosítása. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött Használati Megállapodás 2. pontjának 
módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 
Használati Megállapodás 2. pontjának módosításáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött, az Ercsi 
Város Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök Dunakavics Nonprofit Kft. részére történő 
használatba adásáról szóló Használati megállapodás 2. pontját 2017. március 28. napjával az 
alábbiak szerint módosítsa: 

 „2. Ercsi Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata 
alapján és szerint, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft használatába adja – ingyenesen, 
használati díj megfizetésének kötelezettsége nélkül - 2015. január 1-i határnappal és hatállyal 
a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező ingó vagyon leltárban megjelölt 
nevesített és felsorolt ingókat és eszközöket, illetve 2015. május 26-i határnappal  és hatállyal 
a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. számú ingó vagyon leltárban megjelölt 
nevesített és felsorolt eszközöket, illetve 2017. március 28-i határnappal és hatállyal a jelen 



megállapodás elválaszthatatlan részét képező 3. számú ingó vagyon leltárban megjelölt, 
nevesített és felsorolt eszközöket azzal, hogy az ingók használata és működtetése körében 
felmerülő, jogszabályon alapuló költségek és díjak viselésére, valamint a rendeltetésszerű 
használattal járó karbantartási, állagfenntartási és javítási munkálatok elvégzésére és az e 
körben felmerülő kiadások viselésére használatba vevő köteles.” 

30.) napirendi pont - Ercsi, szennyvíztelepen kotró híd felújítására előirányzat 
biztosítása 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy szennyvíztisztító telepen a kotró híd meghibásodott. A 
kotró többször meghibásodott a szerkezet nem üzembiztos jelenleg, a kotróhíd újbóli 
meghibásodása nagyobb kárt is tud okozni. A Fejérvíz Zrt. felmérte a szükséges javítási 
költséget és 6.176.000 Ft +ÁFA árajánlatot adott. 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, szennyvíztelepen kotró híd 
felújítására előirányzat biztosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi, szennyvíztelepen kotró híd felújítására előirányzat biztosítása 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
szennyvíztelepen a kotró híd rendszer felújítására FEJÉRVÍZ Zrt. ajánlatát támogassa a 
benyújtott árajánlat szerint, 6,176,000 forint+ÁFA összegben. Javasolja továbbá, hogy a 
Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot biztosítsa az eszközhasználati díj 
terhére.   
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert, hogy az ülés kezdetekor jelzett 
napirendek utáni felszólalását tartsa meg. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a felszólalásában három témát szeretne érinteni. 
Az első a jelenleg a Mozaik TV által biztosított műsorszórás korszerűbbé és hatékonyabbá 
tételére vonatkozna. A második téma egy új pályázat ismertetése lenne, illetve harmadikként 
az Eötvös Kápolna mellett található forrásról szeretne szót ejteni. A műsorszórás 
korszerűsítése és hatékonyabbá tétele, illetve minél több háztartásba történő eljuttatása a cél. 
A korábbi megbeszéléseknek megfelelően megalakult a munkacsoport, akik az intézmények 
bevonásával meghatározták a főbb szakmai szempontokat. A meghatározott szempontok 
alapján már konkrét ajánlattételi felhívást is közzé lehetne tenni.  Javasolja, hogy a megadott 
szempontok alapján készüljön el egy ajánlattételi felhívás, melynek eredményét a májusi 
képviselő-testületi ülésen szeretné ismertetni a Képviselő-testülettel. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy erről a Bizottságnak határozatot kell hoznia. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele az 
elmondottakkal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi 
fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására irányuló ajánlattételi felhívás elkészítéséről 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 
ajánlattételi felhívás elkészítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
gondoskodjon az Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására 
irányuló ajánlattételi felhívás elkészítéséről és közzétételéről. 
 

Győri Máté polgármester elmondja, hogy meghirdetésre került az EFOP-1.5.2-16 
kódszámú, Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű pályázat. Ez 
egy soft típusú pályázat, melynek célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és 
közösségi 
cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, 
településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti 
értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és 
képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő 
erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A pályázaton Martonvásár fog 
indulni, és ehhez keres konzorciumi partnereket a járáshoz tartozó települések közül. Kéri, 
hogy kerüljön átgondolásra a csatlakozás lehetősége. A harmadik témaként az Eötvös 
Kápolna alatt lévő forrásról szeretne pár szót szólni. A Berkenye Baráti Kör, akik rendben 
tartják a Kápolna környékén lévő zöld területeket, azzal a javaslattal ált elő, hogy érdemes 
lenne bevizsgáltatni a forrás vízének a minőségét.  

Sandi József bizottsági tag elmondja, hogy a Berkenye Baráti Kör a forrás környékét is 
rendbe tette. Tudomása szerint a forrás a bicskei víztelep kivezető ága és a vize normális 
minőségű. 
Gólics Ildikó elnök javasolja a forrás vízminőségének bevizsgálására szolgáló lehetőségek 
kiderítését. 
 
 
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 21 óra 02 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


