
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. április 25-én 17 óra 10 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 
     Sandi József bizottsági tag 

   Sira Magdolna külső bizottsági tag 
   Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                           

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     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 távolmaradását előre jelezte. 
Elmondja, hogy az ülésnek 7 napirendi pontja van, melyek mindenki részére előzetesen 
kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az 
elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem merül fel, javaslatot tesz a nyílt 
ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2017. április 25-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
145/2017. (IV.25.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. április 25-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó 
támogatási szerződés megkötéséről 

2)  A Vertikál Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 
beszámolója elfogadásáról 

3)  Temetési segély kifizetésének céljára előirányzat biztosításáról 
4)  A forgalmi rend felülvizsgálatáról 
5)  A Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelme 
6)  Az utak felújításáról 
7)  A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 



 
1.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó 
támogatási szerződés megkötéséről 
 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződés módosítása, illetve a 
támogatási szerződés még nem készült el, ezért javasolja a napirendi pont elnapolását a 
Bizottság soron következő rendes ülésére. 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 az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a 
közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről szóló napirendi pont 
elnapolásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
146/2017. (IV.25.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó 

támogatási szerződés megkötéséről szóló napirendi pont elnapolásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a 
közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről szóló napirendi pont 
megtárgyalását a soron következő bizottsági ülésére elnapolja. 
 

 
2.) napirendi pont – a Vertikál Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. benyújtotta a 2016. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját. Megkérdezi, hogy 
valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, 
észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Vertikál Zrt. 2016. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
147/2017. (IV.25.) sz. határozata 

a Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadását. 



3.) napirendi pont – temetési segély kifizetésének céljára előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Beáta Anasztázia, az Ercsi Szociális Szolgálat 
intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjenek 
100.000,-Ft előirányzatot biztosítani az intézmény 2017. évi költségvetésében. Az intézmény 
egyik dolgozójának közeli hozzátartozója április hónapban elhunyt. Az érintett dolgozó 
jelenleg GYED-en van és a temetés költségei komoly anyagi nehézséget jelentenek a család 
számára. Az intézmény 2017. évi költségvetésében szociális juttatásokra nem lett előirányzat 
betervezve, így az intézmény saját forrásból nem tud temetési segélyt nyújtani a dolgozónak. 
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 temetési segély kifizetésének céljára 
előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
148/2017. (IV.25.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
100.000,- Ft előirányzat biztosítását temetési segély kifizetésének céljára az Ercsi Szociális 
Szolgálat 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére.  
 
4.) napirendi pont – a forgalmi rend felülvizsgálatáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület 2017. április 20. napján megtartott 
közmeghallgatása napirendjei közt szerepelt a téma, azon jelen volt a felülvizsgálatot végző 
Mikroline Kft., s a felülvizsgálatról, továbbá az elvégzendő módosításokról a jelenlévőket 
tájékoztatta. Mindezek alapján a forgalmi rend tervezete tárgyalásra alkalmas.  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 forgalmi rend felülvizsgálatáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
149/2017. (IV.25.) sz. határozata 
a forgalmi rend felülvizsgálatáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a forgalmi rend felülvizsgálatának 
tervezetét elfogadásra alkalmasnak tartja.  
 
5.) napirendi pont – a Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelme 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Neptun Bt. azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 043. hrsz-ú területet bérelné vagy 
megvásárolná. A területet jelenleg az önkormányzat nem használja és kettészeli a kérelmező 



tulajdonában lévő halászati ingatlanokat. Az ingatlant jelenleg is a kérelmező tartja rendben. 
A kérelmező évi 50 ezer Ft bérleti díjat fizetne az ingatlanért. Az ingatlanon nem található 
semmilyen felépítmény a területe 2956 m2. Az ingatlan bérlése nem lehetséges, mivel el 
szeretné keríteni a területet így a megvásárlásra van lehetősége a kérelmezőnek. 
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 Neptun Bt. ingatlanhasznosítási 
kérelméről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
150/2017. (IV.25.) sz. határozata 

a Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja az Ercsi, 043 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítését.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi, 
043 hrsz.-ú ingatlan értékbecslésének elkészíttetését, melynek költsége a vevőt terheli. 
 
6.) napirendi pont – az utak felújításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a költségvetés elkészítésekor a 
településen lévő belterületi utak felújítására bruttó 55 millió forint összeget tervezett be. Az 
utak állapotának felmérése és a költségbecslése elkészült. Az érintett utcák a Kispusztai utca, 
Erkel Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Petőfi Sándor utca, Keleti Károly utca. Az utcák 
szilárd útburkolattal lennének felújítva a járdák javítása aszfaltozva vagy viacolor burkolattal 
történne.  A tervezett szerint bruttó 12 millió forint kiegészítés lenne szükséges.  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 utak felújításáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
151/2017. (IV.25.) sz. határozata 

belterületi utak és járdák felújításának kivitelezéséhez meglévő előirányzat 
kiegészítéséről  

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
utak-járdák felújításának kivitelezéséhez a rendelkezésre álló bruttó 55 millió forint 
előirányzat kiegészítésére bruttó 12 millió forint összeget biztosítson a 2017. évi költségvetés 
általános tartalékának terhére.   
 
7.) napirendi pont – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a 348/2016. (XI.29.) Kt. számú 
határozatával elfogadta a Társulás 2016. január 1 – 2016. november 10. közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját, melyet a Társulás most kiegészített a 2016. decemberében 



megtartott ülések napirendi pontjaival. 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 2016. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
152/2017. (IV.25.) sz. határozata  

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Szent 
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadását. 
 
 
 
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 17 óra 30 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


