
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. április 13-án 19 óra 15 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 
     Karsai Gergely bizottsági tag 

   Sandi József bizottsági tag 
   Sira Magdolna külső bizottsági tag 
                                           

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
     Christe Rezső polgárőr 
                          Szabó Zsolt polgárőr 
                Tolnai János könyvelő 
     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 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Sandi József bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik a 
bizottság üléséhez. Elmondja, hogy az ülésnek 20 napirendi pontja van, melyek mindenki 
részére előzetesen kiküldésre kerültek. Javasolja, hogy a meghívón szereplő 4)-es, 11)-es és 
12)-es napirendi pont kerüljön levételre a napirendről. 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. április 13-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
127/2017. (IV.13.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. április 13-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
2)  Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójáról 
3)  Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 
4) A Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 



5)  A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) 
elfogadásáról 

6)  A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról  
7)  A környezetvédelmi alap felhasználásáról 
8)  Az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről 
9)  Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámolók elfogadásáról 
10) Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 
11)  Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 

kódszámú pályázaton történő részvételről 
12)  A 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról 
13)  A 2451 Ercsi, Híd u. 52. szám alatti ingatlan felajánlásáról 
14)  Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 
elfogadásáról 

15)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

16)  Bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
17)  Az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú 

földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásához szükséges vagyonkezelői jog 
ellenértékének alátámasztására  vonatkozó független könyvvizsgálói szakvélemény 
elkészítésére előirányzat biztosításáról 

18)  Egyebek – közvilágítás korszerűsítés 
 
 
Sandi József bizottsági tag 19 óra 20 perckor megérkezett. 
 
1.) napirendi pont – a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló írásos 
tájékoztatók megérkeztek. Megkérdezi a meghívottakat, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni 
a leírtakat. Miután a vendégek a szóbeli kiegészítés lehetőségével nem kívánnak élni, 
megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  
Miután 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  
128/2017. (IV.13.) 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 – az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
2016. évi beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Tolnai János könyvelőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Tolnai János könyvelő elmondja, hogy a Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően 
elkészítette a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját. A benyújtott anyagban minden 
benne van, nem kívánja kiegészíteni. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
129/2017. (IV.13.) sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi 
mérlegbeszámolójáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a határozat melléklete szerint elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóját és eredmény kimutatását. 
 
3.) napirendi pont – az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. a 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját a hatályos törvények és jogszabályok alapján elkészítette. 
Orbán Balázs ügyvezető jelezte, hogy nem kívánja szóban kiegészíteni a benyújtott anyagot. 
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 Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. 
évi beszámolójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
130/2017. (IV.13.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját. 
 
4.) napirendi pont – a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy A Törökkút Nonprofit Kft. a 2016. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját a hatályos törvények és jogszabályok alapján elkészítette. Hegedűs Péter 
ügyvezető igazgató nem kívánja szóban kiegészíteni a benyújtott anyagot. 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. 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
131/2017. (IV.13.) sz. határozata 

a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját. 
 
5.) napirendi pont – a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 
(zárszámadás) elfogadásáról 
 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a pénzügyi iroda elkészítette a 2016. évi zárszámadást. 
Felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a zárszámadás bevételi 
főösszege 2.124.347 ezer Ft, a kiadások főösszege 1.931.989 ezer forint, és a 2016 évi 
maradvány összege 192.358 ezer Ft, melyből a szabad maradvány összege 33.724 ezer Ft.  
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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
132/2017. (IV.13.) sz. határozata 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
6.) napirendi pont – a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Mikóné Horváth Rita, Ercsi Város Önkormányzat belső 
ellenőre a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért 
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészítette a 2016. 
évre vonatkozó ellenőrzési jelentést. A belső ellenőr asszony nem kívánja szóban kiegészíteni 
a benyújtott anyagot. 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. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentés elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

133/2017. (IV.13.) sz. határozata 
a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
határozat melléklete szerinti, 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 
7.) napirendi pont – a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezetőt az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az Önkormányzat által 
létrehozott környezetvédelmi alap nyitó egyenlege 2016. január 1-én 7.331.544,-Ft, záró 
egyenlege 2016. december 31-én 5.922.453,-Ft, volt. A számla egyenlegét az 
önkormányzathoz 2016. évben befizetett talajterhelési díj 1.583.855,-Ft-tal növelte.  A 
környezetvédelmi alap számlán elkülönített bevételből 2016. évben az illegális szemétlerakók 
felszámolására 391.605,-Ft-ot és a 0213/1 hrsz. alatt található rekultivált hulladéktesten 
elvégzendő kötelező mintavételek és a tényfeltáró dokumentum elkészítésére 2.601.341,-Ft-ot 
fordított 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 környezetvédelmi alap felhasználásáról 
4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
134/2017. (IV.13.) sz. határozata  

a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság tudomásul veszi, hogy a Képviselő-
testület 2016. évben a települési környezetvédelmi alapban lévő összegből az illegális 
szemétlerakók felszámolására 391.605,-Ft-ot, a 0213/1 hrsz. alatt található rekultivált 
hulladéktesten elvégzendő kötelező mintavételek és a tényfeltáró dokumentum elkészítésére 
2.601.341,-Ft-ot használt fel.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
fel nem használt összeget a Képviselő-testület 2017. évben az illegális hulladéklerakók 
felszámolására és a 0213/1 hrsz. alatt található rekultivált hulladéktesten elvégzendő kötelező 
mintavételek díjára használja fel. 
 
8.) napirendi pont – az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Várföldi Tamás, az Ercsi Egészségügyi Központ 
intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az Ercsi 
Egészségügyi Központ közalkalmazotti létszámát 1 fő asszisztens státusszal szíveskedjen 
bővíteni, mivel a három közalkalmazotti praxis működése nem oldható meg zökkenőmentesen 
3 fő asszisztenssel. Az intézményvezető tájékoztatása szerint, ha az 1 fő teljes állású 
szakápoló foglalkoztatásra kerülne az újonnan indított körzet és Dr. Pásztor József körzetében 



20-20 óra megosztással, az a finanszírozás szempontjából kedvezőbb lenne, mintha az 1 fő 
szakápoló csak az újonnan indított körzetben kerülne alkalmazásra heti 40 órában. A 
Képviselő-testület a 170/2016. (V.19.) Kt. sz. határozatával döntött a negyedik háziorvosi 
körzet ismételt létrehozásának szükségességéről 1 fő közalkalmazott háziorvosi és 1 fő 
asszisztensi státusz biztosításával. A Képviselő-testület a 283/2016. (IX.27.) Kt. sz. 
határozatával döntött arról, hogy a 4 fő háziorvosi asszisztensi létszámot nem emeli, a 
meglévő asszisztensi létszámot elegendően tartja a 4 fő háziorvos mellé. Az Ercsi 
Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének tervezésekor a 170/2016. (V.19.) Kt. sz. 
határozat alapján az intézmény költségvetésébe betervezésre került az 1 fő közalkalmazott 
háziorvos és az 1 fő asszisztens bérköltsége, melynek éves összege járulékokkal együtt 8.736 
eFt. Az új háziorvosi körzet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból 2017-ben várhatóan 8.703 
eFt összegű finanszírozásban fog részesülni. 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, hogy a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság már megtárgyalta ezt a témát, és egyöntetűen nem támogatta a 
létszámemelést. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Egészségügyi Központ 
létszámának bővítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
135/2017. (IV.13.) sz. határozata  

az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Egészségügyi Központ teljes munkaidős közalkalmazotti létszámkeretét az Ercsi Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott 14 fő teljes munkaidős közalkalmazotti létszámról 13 fő teljes munkaidős 
közalkalmazotti létszámra csökkentse. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében a személyi juttatásokra betervezett 
előirányzat összegét bruttó 2.764.654,-Ft-tal csökkentse. Az intézmény 2017. évi 
költségvetéséből elvonásra kerülő előirányzat kerüljön átvezetésre az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésébe, az általános tartalékok közé. 
 
9.) napirendi pont - Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámolók 
elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Ács László és Kugler Mihály közterület-
felügyelők elkészítették az Ercsi Város környezetének állapotáról készült, 2016. évre és a 
2017. év első negyedévére vonatkozó beszámolókat. A beszámolók, részletesek és 
tartalmaznak pár szakmai javaslatot a közterület-felügyelők részéről. Javasolja a beszámolók 
elfogadását. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 



 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város környezetének állapotáról 
készült beszámolók elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámolók elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város környezetének állapotáról készült beszámolóknak a határozat mellékelte szerinti 
elfogadását. 
 
10.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült 
vagyonkimutatásról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. (Mötv) 106. § (2) és a 110. § (1) és (2) bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű 
jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. A helyi 
önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott 
módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) 
folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős. Az önkormányzati 
törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tv. (Áht) 91. § (1) és (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti 
elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az éves zárszámadáshoz a 
vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. A vagyonkimutatásban az önkormányzati 
vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon, valamint üzleti vagyon bontásban kell kimutatni. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi 
vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásnak a határozat 
melléklete szerint elfogadását. A vagyonkimutatás a 2016. évi zárszámadás függelékét képezi. 
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 – az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű, TOP-3.2.1-16 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 „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás. A felhívás stratégiai 
célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a 
globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias 
térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság 
megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is 
nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában. Az intézkedés átfogó célja a 
felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, 
racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg 
egyrészt a többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság (ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények 
energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a 
fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentését szolgálják. Másrészt alcélként jelenik meg a hazai megújuló energiaforrások 
fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen 
jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a 
megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.  
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 épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 
kódszámú pályázaton történő részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú 
pályázaton történő részvételt. 
 
12.) napirendi pont – a 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély 
megadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Keszthelyi Réka azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a 966/1999. számú, visszatérítendő helyi 
támogatásról szóló határozat alapján részemre nyújtott 270.461,-Ft összegű kamatmentes 
kölcsönre vonatkozó, a 1506/A/1. hrsz-ú ingatlanon fennálló, Ercsi Város Önkormányzat 
részére bejegyzett egyetemleges jelzálogjog és az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési 
tilalom törléséhez. A kamatmentes visszatérítendő kölcsön hiánytalanul megfizetésre került, 
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 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó törlési engedély megadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról  
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi, Dózsa György út 56/A szám alatti, 1506/A/1. helyrajzi számú 
ingatlanon fennálló, Ercsi Város Önkormányzat részére bejegyzett jelzálogjog és ahhoz 
kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.   
 
13.) napirendi pont – a 2451 Ercsi, Híd u. 52. szám alatti ingatlan felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Palotay Lajos felajánlotta megvételre az ¼ részt 
tulajdonát képező Ercsi, Híd u. 52. (hrsz: 525) szám alatti, 2*140 m2 hasznos alapterületű, két 
generációs, garázzsal rendelkező családi házát, plusz egy 40 m2-es garzon épületet 16,99 
millió forint vételár ellenében. A tulajdonos 2012 óta a havi törlesztő-részleteket nem tudja 
finanszírozni, ennek következtében a Bank 2014-ben szerződést bontott vele. A tulajdonos a 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel is felvette a kapcsolatot, azonban az általa felvett hitel forgalmi 
értéke meghaladja az elfogadható értékhatárt, ezért a Zrt. nem tudott számára megoldást 
nyújtani. 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 2451 Ercsi, Híd u. 52. szám alatti 
ingatlan felajánlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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az Ercsi, Híd u. 52. (hrsz: 525) szám alatti ingatlan felajánlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Ercsi, Híd u. 52. (hrsz: 525) szám alatti ingatlant megvásárlását. 
 
14.) napirendi pont – az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-
tervezet elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a korábbi Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
üléseken elhangzott az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos, a környezet védelméről 
szóló 20/2005. (IX.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, továbbá a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályával, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja a 



Fejér Megyei Önkormányzattal történő véleményezési kötelezettségét írja elő. Ezen említett 
törvények alapján szükséges a rendelet-tervezet határozattal történő elfogadása, majd annak a 
fent említett szervekkel történő véleményeztetése. 
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 avar és kerti hulladék égetéséről, 
valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos 
szabályokról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
szövegét a határozat melléklete szerint fogadja el. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályával és a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzattal 
véleményeztesse. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárás lefolytatását 
követően a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra. 
 
15.) napirendi pont – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselőt az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elmondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(V.27.) 
önkormányzati rendelet 1., 2., 4., és 5. számú melléklete rendelkezik az Ercsi Szociális 
Szolgálat intézményi térítési díjairól. Az elmúlt évben az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek 
Otthona intézményi díja nem változott. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem támogatta a térítési díjak emelését.  
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 
felülvizsgálatáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. 

(V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítását. 
 
 
16.) napirendi pont – bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület korábban már döntött a Fűzfa u. 
1048/8-9. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban, hogy bölcsödét itt helyezi el. A tervezési 
munkálatokra az árajánlatok bekérésre kerültek, mert építési engedély köteles tevékenység és 
ehhez szükséges komplex felújítási és kivitelezési terv. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az előző terveket a Riesz Épterv Kft. készítette, és 
a most bekért árajánlatok közül is a Kft-é a legkedvezőbb. 
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 Bölcsőde épület tervezésének 
megrendeléséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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bölcsődeépület tervezésének megrendeléséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
bölcsőde épület tervezésének megrendelését bruttó 4.568.190,-Ft összegben. A Képviselő-
testület a szükséges pénzügyi előirányzatot a 2017. évi költségvetés terhére biztosítsa. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület 
felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megbízási 
szerződés megkötésére és az engedélyeztetési eljárás lefolytatására. 
 
17.) napirendi pont – az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő 
művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásához szükséges vagyonkezelői 
jog ellenértékének alátámasztására  vonatkozó független könyvvizsgálói szakvélemény 
elkészítésére előirányzat biztosításáról 
 
 



Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 122/2017. (III.28.) Kt. sz. 
határozatában döntött arról, hogy az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában álló erdő 
művelési ágú, 038/1. 039, 062/1, 0262/1, 0263/2, 0277/5, 0280/21, 0191/15, 0191/16, 
0191/17 és 0191/18 hrsz.-ú erdőrészleteknek a Vadex Zrt. vagyonkezelésébe adásáról szóló 
döntés meghozatalához szükséges egy független könyvvizsgáló által elkészített, a 
vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározására vonatkozó szakvélemény megrendelése. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy átgondolta az erdőrészek vagyonkezelésbe adását 
és visszavonja a korábban tett javaslatát erre vonatkozóan. Ennek fényében véleménye szerint 
nincs értelme elkészíttetni a szakvéleményt. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni 
körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
144/2017. (IV.13.) sz. határozata  

az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek 
vagyonkezelésbe történő átadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek az 
Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában álló erdő művelési ágú, 038/1, 039, 062/1, 0263/2, 
0277/5, 0280/21, 0191/15, 0191/16, 0191/17 és 0191/18 hrsz-ú erdőrészletek 
vagyonkezelésbe adását. 
 
 
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, 
észrevétel nem merült fel, az ülést 20 óra 45 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


