
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. május 18-án 18 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 
   Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                           

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
                          Lippai Csaba képviselő 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Czobor Imre ny.r.alezr. 
     Szabó Zoltán r.alezr. 
     Christe Rezső polgárőr 
                          Szabó Zsolt polgárőr 
                Tolnai János könyvelő 
     Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 
     Szük 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. Javasolja, hogy a meghívott vendégre tekintettel a 16)-
os és 29)-es napirendi pontokat vegye előre, továbbá, hogy a 10) napirendi pont 
megtárgyalása után tartson egy rövid szünetet a Bizottság. 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. május 18-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
153/2017. (V.18.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. május 18-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 



2)  Az önkormányzati tulajdonú közutak felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 

3)  Az LVF/6074/2017-NFM kódszámú, „kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásáról 

4)  A 1506/A/5. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról 
5)  Az Ercsi, Bercsényi Miklós utca és Egressy Béni utca vízközmű rendszer 

rekonstrukciójának tervezésére előirányzat biztosításáról 
6)  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
7)  Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7. hrsz-ú ingatlanrész megvásárlásáról 
8)  Ercsi Város Önkormányzatának a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó 

Szociális Szövetkezetben lévő vagyoni hozzájárulása emelésére előirányzat 
biztosításáról 

9)  Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-nek az EFOP-2.2.19-17 kódszámú, 
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton történő részvétele 
támogatásáról 

10) A temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2016. évi 
elszámolásáról 

11)  Ercsi Város televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó szerződés 
megkötéséről 

12)  Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit kft. és a területi ellátási kötelezettségen 
kívüli résztvevők között kötendő megállapodás-tervezet elfogadásáról 

13)  A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
14)  A Gárdonyi Rendőrkapitányság 2016. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 
15)  Az Ercsi Polgári Őrség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 
16)  A Sina Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 
17)  Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
18) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 
19)  Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, államháztartási mérlegképes könyvelői 

továbbképzés költségeire előirányzat biztosításáról 
20)  A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
21)  A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
22)  Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Ercsi, Lavotta utca 28. szám alatti 

ingatlan értékesítéséről 
23)  A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar 

és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet elfogadásáról 
24)  Kerékpárút tervezésének megrendeléséről 
25)  A 1761/25. és 1761/26. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély 

megadásáról 
26)  A Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésének megrendeléséről 
27)  Ercsi Kinizsi SE támogatási kérelme 
28)  Ercsi Kinizsi SE hitelkérelme 
29)  Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
30)  Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
 



1.) napirendi pont – a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. 
§ (1) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 
kivételével - a költségvetési évben közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2017. (III.28.) Kt. 
sz. határozatával fogadta el Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. Az 
ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési tervben az utak- járdák felújítására 
betervezett 43.307.000,-Ft-os közbeszerzési érték további 9.448.820,-Ft-al megemelésre 
került, ezért van szükség a 2017. évi közbeszerzési terv módosítására. 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 2017. évi közbeszerzési terv 
módosításának elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
154/2017. (V.18.) sz. határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv határozat melléklete szerinti 
módosítását.  
 
2.) napirendi pont – az önkormányzati tulajdonú közutak felújítására vonatkozó 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület az útburkolat felújítási tervébe 
illeszkedően meghatározta a 2017. évben elvégzendő útburkolat felújítási és kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésének helyszíneit. Ennek figyelembevételével elkészült a 
közbeszerzési kiíráshoz szükséges műszaki specifikáció és az ajánlattételi felhívás is, melynek 
közzétételéről kell dönteni. 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 tulajdonú közutak 
felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
155/2017. (V.18.) sz. határozata 

az önkormányzati tulajdonú közutak  felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 

 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzati tulajdonú közutak felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívást a határozat 
melléklete szerint fogadja el. 
 
3.) napirendi pont – az LVF/6074/2017-NFM kódszámú, „kompok, révek 
fenntartásának, felújításának támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Rudas és Társa BT. pályázatot kíván benyújtani az 
LVF/6074/2017-NFM kódszámú, „kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra, az Ercsi – Szigetújfalu között közlekedő kompra 
vonatkozólag. A beruházás költségvetésének végösszege 10.590.000-Ft+ÁFA, a pályázathoz 
30% önrész, azaz 3.177.000,-Ft+ÁFA szükséges, melyet a vállalkozó a támogatólevél 
megérkezését követő 8 munkanapon belül befizet az önkormányzat költségvetési elszámolási 
számlájára. A felhívásra a pályázatot csak az Önkormányzat nyújthatja be, ezért szükséges a 
Képviselő-testület döntése a pályázat benyújtásáról. 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 LVF/6074/2017-NFM kódszámú, 
„kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” elnevezésű pályázat 
benyújtásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
156/2017. (V.18.) sz. határozata 

az LVF/6074/2017-NFM kódszámú, „kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az LVF/6074/2017-NFM kódszámú, „kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatására” című pályázat benyújtásához. Javasolja továbbá, hogy a 
pályázathoz szükséges 30 % önrészt - bruttó 4.034.790.-Ft-ot - az Önkormányzat biztosítsa a 
2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  
 
4.) napirendi pont – a 1506/A/5. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély 
megadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Keszthelyi Réka 2017. áprilisban azzal a kéréssel fordult 
a Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a 966/1999. számú, visszatérítendő 
helyi támogatásról szóló határozat alapján részére 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. Az Önkormányzat a 144/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozatával hozzájárult 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. A 1506/A/1 hrsz-ú ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéssel 
egy időben a 1506/A/5 hrsz-ú, garázs megnevezésű ingatlanra is bejegyzésre került a 
jelzálogjog, melynek törléséhez szintén a Képviselő-testület hozzájárulása 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 a 1506/A/5. helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó törlési engedély megadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
157/2017. (V.18.) sz. határozata 

a 1506/A/5. 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/5. helyrajzi számú 
ingatlanon fennálló, Ercsi Város Önkormányzat részére bejegyzett jelzálogjog és ahhoz 
kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.   
 
5.) napirendi pont – az Ercsi, Bercsényi Miklós utca és Egressy Béni utca vízközmű 
rendszer rekonstrukciójának tervezésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat gördülő fejlesztési tervében szerepel 
az Egressy Béni utcai szennyvíz rekonstrukciója, és a Bercsényi Miklós utcai vízvezeték 
rekonstrukciója. A kivitelezés engedélyköteles tevékenység, ezért tervdokumentáció 
elkészítése szükséges. A tervdokumentáció elkészítésére három árajánlat ékezett be, melyek 
közül az M.I.98 Bt. árajánlata a legkedvezőbb. 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, Bercsényi Miklós utca és 
Egressy Béni utca vízközmű rendszer rekonstrukciójának tervezésére előirányzat 
biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
158/2017. (V.18.) sz. határozata 

az Ercsi, Bercsényi Miklós utca és Egressy Béni utca vízközmű rendszere 
rekonstrukciójának tervezésére előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Bercsényi Miklós utca és Egressy Béni 
utca vízközmű rendszere rekonstrukciója tervezésének megrendelését támogatja bruttó 
1.016.000,-Ft összegben. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a szükséges pénzügyi 
előirányzatot biztosítsa a 2017. évi költségvetés terhére. 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 27 perckor megérkezett. 
 
6.) napirendi pont – önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a pályázat célja a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása, óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális 
fejlesztése, felújítása, belterületi utak, hidak, járdák felújítása. A pályázaton vissza nem 
térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A felhívás keretében megoldott lenne a 
Mázsaház utca teljes felújítása, ami egy lépéssel közelebb viszi városunkat a városközpont 
kialakításához. A támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 50%-a, a maximálisan 



igényelhető összeg 15.000.000,-Ft, melyhez 12.978.578,-Ft saját forrás 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 önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
159/2017. (V.18.) sz. határozata 

az „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
benyújtásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
vegyen részt az „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” 
megnevezésű pályázaton. Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület saját forrásként bruttó 
12.978.578,-Ft-ot biztosítson az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
 
7.) napirendi pont – az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7. hrsz-ú ingatlanrész 
megvásárlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Benei Mariánné 2016. évben felajánlotta az 
Önkormányzat részére megvásárlásra a tulajdonában lévő, Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/5, 
611/6, 611/8, 611/9 hrsz-ú ingatlanokat, valamint a Farkas Istvánnal közös tulajdonban lévő 
611/7 hrsz-ú ingatlant. Benei Mariánné 1550/1806 arányban, míg Farkas István 256/1806 
arányban tulajdonosa az ingatlannak. Az ingatlanok tehermentesek voltak, kivéve a 611/7 
hrsz-ú ingatlant, mely végrehajtás alatt állt 138.600,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. A 
követelés jogosultja a Magyar Biztosítók Szövetsége volt, azonban az Önkormányzat a 
Képviselő-testület 379/2016.(XII.13.) Kt. sz. határozata alapján megvásárolta az ingatlanrészt 
terhelő követelést 105.000,-Ft értékben.  A megvásárolt követelés birtokában az 
Önkormányzat meg tudja tenni a szükséges jogi lépéseket a 611/7 hrsz-ú ingatlanrész további 
pénzmozgás nélküli megvásárlására. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7. hrsz-ú 
ingatlanrész megvásárlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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  az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 611/7 hrsz-ú ingatlanrész megvásárlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 
611/7 hrsz-ú, 256/1806 arányú ingatlanrész megvásárlását az Ercsi Város Önkormányzatot 
megillető, az ingatlanrészt terhelő 105.000,-Ft összegű követelés ellenében.  



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek felkérni 
dr. Ákos Elek és dr. Koppány Tibor ügyvédeket, hogy az ingatlant terhelő végrehajtás 
megszűntetése körében eljárjon. 
 
8.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzatának a Duna Herba 
Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezetben lévő vagyoni 
hozzájárulása emelésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
90/2017. (II.27.) Kt. sz. határozatában döntött a Duna Herba Gyógynövénytermelő és 
Forgalmazó Szociális Szövetkezet megalapításáról, alapszabályának elfogadásáról. A 
Szövetkezet hét taggal, tagonként 1.000,-Ft vagyoni hozzájárulással alakult, ezért jelenleg a 
Szövetkezet jegyzett tőkéje 7.000,-Ft. A Szövetkezet 300.000,-Ft összegű tőkeemelést kíván 
végrehajtani, melynek érdekében javasolom, hogy Ercsi Város Önkormányzat, mint 
szövetkezeti tag nyújtson tagi kölcsönt. A vagyoni hozzájárulás emelése a Szövetkezeten 
belül szavazati arány változással járna, ami az OFA pályázat esetében kizáró ok lenne, ezért 
végül a tagi kölcsön nyújtása lenne a megfelelő lépés. A tőkeemelést indokolja, hogy a 
bejegyzést követően felmerült adminisztrációs költségekre nincsen anyagi fedezete a 
Szövetkezetnek, továbbá részt kíván venni az OFA Nonprofit Kft. által meghirdetett 
„Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő 
szociális szövetkezetek támogatása” című pályázaton.  
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 Duna Herba Gyógynövénytermelő és 
Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére, tagi hitel nyújtására előirányzat biztosításáról 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére, tagi 
kölcsön nyújtására előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
mint a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet alapító tagja, 
nyújtson tagi kölcsönt a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 
Szövetkezet részére, melyre 300.000,-Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
9.) napirendi pont - az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-nek az EFOP-2.2.19-
17 kódszámú, „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton történő 
részvétele támogatásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy kiírásra került az EFOP-2.2.19-17 kódszámú, 
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázat, melyen az Ercsi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. részt kíván venni. A pályázat célja a rendszerszintű struktúraváltási és 
az intézményi funkcióváltási folyamatokhoz kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó 



szolgáltatások bővítése, átalakítása, valamint az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése. A pályázatban lehetőség van orvostechnikai eszközbeszerzésre, 
épület átalakításra. A pályázati idő az összegtől és a beruházástól függően lehet 12 vagy 24 
hónap. A pályázat támogatásának mértéke 50.000.000 – 300.000.000,-Ft.  A pályázat önerő 
nélkül kínál lehetőséget a járóbeteg ellátás színvonalának emelésére, mely nagy lehetősége 
jelent az Intézmény számára, ezért a pályázaton történő részvételhez kérik a 
tagönkormányzatok támogatását. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft.-nek az EFOP-2.2.19-17 kódszámú, „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című 
pályázaton történő részvétele támogatásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-nek az EFOP-
2.2.19-17 kódszámú, „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton 

történő részvétele támogatásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nek az EFOP-
2.2.19-17 kódszámú, „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton 
történő részvételét. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja megbízni Győri Máté 
polgármestert, mint az Önkormányzat  jogi képviselőjét a fenntartói nyilatkozat és a 
pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok aláírására, továbbá, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje. 
 
10.) napirendi pont – a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 
2016. évi elszámolásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Naplemente Bt. ügyvezető igazgatója, Vajdics Ákos a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt határidőre elkészítette a Bt. 2016. évi 
beszámolóját az önkormányzatot érintő bevételekről és kiadásokról. Az előzetes elszámolás a 
vállalkozóval 2016. november 17-ig megtörtént. A 2016-os évre a vállalkozót 443.709,-Ft 
támogatás illeti meg. 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 temető fenntartását és üzemeltetését 
ellátó gazdálkodó szervezet 2016. évi elszámolásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2016. évi 
elszámolásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Naplemente Bt. 2016. évi beszámolójának elfogadását. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a 
Képviselő-testület a Naplemente Bt. végleges beszámolója alapján bruttó 443.709,-Ft 
előirányzatot biztosítson a temető fenntartási kiadásaihoz, az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
Gólics Ildikó elnök 18 óra 42 perckor 15 perc szünetet rendel el. 
 
11.) napirendi pont – Ercsi Város televíziós műsorainak gyártására és sugárzására 
vonatkozó szerződés megkötéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Krasznay Zoltán egyéni vállalkozóval, az Ercsi Város 
televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó feladatok ellátásáról szóló 
szerződés 2017. május 31-ével lejár. A Humán Bizottság, valamint Ercsi Város közszolgálati 
televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló szempontok kidolgozására létrejött 
ideiglenes bizottsága meghatározása alapján kiküldésre kerültek az ajánlatkérő megkeresések 
Krasznay Zoltán egyéni vállalkozó, Marczinka Ákos egyéni vállalkozó, illetve a HalomTv 
részére. Ez utóbbi kapacitás hiányában nem tudta vállalni a feladat elvégzését, ezért ajánlatot 
sem küldtek. A két egyéni vállalkozó benyújtotta árajánlatát, melyek közül Marczinka Ákos 
ajánlata volt a kedvezőbb.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az eddigi anyagok archiválására egyik ajánlatban 
sem tértek ki, ezért várhatóan arra majd a későbbiekben még előirányzat elkülönítésére lesz 
szükség.  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztéshez mellékelt vállalkozási szerződés 
tervezet nem megfelelő. Kéri, hogy a határozati javaslat címe kerüljön megváltoztatásra, és 
„az Ercsi Város köz- és sportéletéről szóló műsorok gyártására és közzétételére vonatkozó 
szerződés megkötéséről” címet viselje. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a két beérkezett ajánlatot a Humán Bizottság is 
megtárgyalta és szintén a kedvezőbb, Marczinka Ákos által benyújtott ajánlatot támogatta. 
Javasolja, hogy a szerződés időtartama 2016. június 1. – 2019. december 31. legyen. 
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 televíziós műsorainak 
gyártására és sugárzására vonatkozó szerződés megkötéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ercsi Város televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó szerződés 
megkötéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város köz- és sportéletről szóló műsorok gyártására és közzétételére vonatkozó szerződést 
Marczika Ákos egyéni vállalkozóval történő megkötését. 
 



12.) napirendi pont – az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit kft. és a területi ellátási 
kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő megállapodás-tervezet elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid ismertetésére. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. által biztosított járóbeteg-szakellátást a Társadalmi Infrastrukturális 
Operatív Program keretében meghirdetett „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok 
kialakítása és fejlesztése” című, TIOP-2.2.2/07/1. kódszámú pályázaton nyert támogatás tette 
lehetővé. A projektidőszak 2016.december 1-én lejárt, ezért fontos volt értékelni az eddigi 
munkát és tapasztalatokat, továbbá meghatározni a további működés szempontjait. Az 
optimális, hatékony, gazdaságos és eredményes, de legfőképpen a betegségek megelőzését és 
a betegek gyógyulását elősegítő munka érdekében át kellett tekinteni a lehetőségeket. A 
tagönkormányzatok fizetési képessége és hajlandósága megmutatta, hogy a távlati célok 
érdekében szükséges további, a területi ellátási kötelezettségen kívüli önkormányzatok 
felkeresése és a területi ellátásba történő bevonása. E cél megvalósítása érdekében a Kft. 
elkészítette a területi ellátási kötelezettségen kívüli résztvevőkkel kötendő megállapodás-
tervezetet. 
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 Nonprofit 
kft. és a területi ellátási kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő megállapodás-
tervezet elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a területi ellátási 
kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő megállapodás-tervezet elfogadásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a területi ellátási 
kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő megállapodás-tervezetnek a határozat 
melléklete szerinti elfogadását. 
 
13.) napirendi pont – a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 
14.) napirendi pont – a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2016. évre vonatkozó 
beszámolójának elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Zoltán rendőr alezredes, az Ercsi Rendőrőrs 
őrsparancsnoka benyújtotta Dr. Sági János rendőr ezredes, a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
vezetőjének Ercsi város 2016. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját. 
Szabó Zoltán rendőr alezredes nem kívánja szóban kiegészíteni a leírtakat, ezért 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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a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2016. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének Ercsi város 2016. évi bűnügyi – 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját. 
 
15.) napirendi pont – az Ercsi Polgári Őrség 2016. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Christe Rezső, az Ercsi Polgári Őrség Egyesület elnöke 
elkészítette az Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Christe Rezső polgárőr 
nem kívánja szóban kiegészíteni a leírtakat, ezért 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 Polgári Őrség 2016. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának 
tudomásul vételéről  

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Polgári Őrség Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételét. 
 
 



 
16.) napirendi pont – a Sina Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatójáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Szabó Zsolt, a Sina Polgárőr Egyesület elnöke 
elkészítette az Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Szabó Zsolt polgárőr 
nem kívánja szóban kiegészíteni a leírtakat, ezért 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 Sina Polgárőr Egyesület 2016. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
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a Sina Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul 
vételéről  

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Sina 
Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételét. 
 
17.) napirendi pont – beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Rózsa Gábor tűzoltó alezredes elkészítette az Érd 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. 
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 település tűzvédelmi helyzetéről, a 
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolóról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Érd 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadását.  
 
18.) napirendi pont – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
 



Gólics Ildikó elnök felkéri Szük Katalin mb. pénzügyi irodavezető az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 
Szük Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a rendelet elfogadása óta a Képviselő-
testület költségvetést érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből 
kapott támogatások 2017. első négy hónapjára vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési 
rendelet módosítása. 
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 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításának az elfogadását. 
 
19.) napirendi pont – az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, államháztartási 
mérlegképes könyvelői továbbképzés költségeire előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az eddigi pénzügyi irodavezető nyugdíjba vonul. Az 
államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet 11. §-a kimondja, hogy a gazdasági vezető 
átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul 
köteles gondoskodni helyettesítéséről, a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén 
annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a költségvetési szerv 
vezetője írásban az 55. § (3) bekezdése szerinti - a felsőoktatásban szerzett gazdasági 
szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-
számviteli képesítéssel rendelkező - végzettségű alkalmazottat jelöl ki a gazdasági vezetői 
feladatok ellátására. A Kormány rendelet 12. § (1) előírja, hogy a gazdasági vezetőnek a 
felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének 
a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett 
szakképzettséggel és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell 
rendelkeznie. Ha azonban a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül 
legalább egy rendelkezik a 12. § (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § 
(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel, akkor a megbízott irodavezetőnek nem kötelező a megbízásának ideje alatt 
megfelelnie az előírásoknak. Ezek alapján javasolt a pénzügyi iroda munkatársai közül 
legalább 1 fő államháztartási mérlegképes könyvelői továbbképzésének támogatása.  
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 Polgármesteri Hivatal részére, 
államháztartási mérlegképes könyvelői továbbképzés költségeire előirányzat biztosításáról 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, államháztartási mérlegképes könyvelői 
továbbképzés költségeire előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, államháztartási mérlegképes könyvelői továbbképzés 
költségeire bruttó 212.000,-Ft előirányzatot biztosítson az Ercsi Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
20.) napirendi pont – a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
277/2013. (VI.25.) Kt. számú határozatával fogadta el öt év időtartamra a jelenleg hatályos, az 
esélyegyelőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját (HEP), melyet a hatályos jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően 
kétévente szükséges áttekinteni illetve felülvizsgálni. Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a rendelkezik a helyi 
esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a települési önkormányzat ötévente, öt évre 
szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve meghatározott helyzet 
esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a 
HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 
megfelelően kell módosítani. Az áttekintés megtörtént, a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Intézkedési Terve (HEP IT) nem változott, az intézkedések időarányos megvalósulása 
megtörtént. Változás történt viszont a HEP-ben meghatározott intézkedések végrehajtásában 
résztvevő partnerek személyében, illetve a HEP tartalma több helyen pontosításra került,  
mely változások átvezetésre kerültek. 
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 esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
173/2017. (V.18.) sz. határozata  

a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintési 
kötelezettségnek eleget téve, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését 
fogadja el, és állapítsa meg, hogy a program felülvizsgálata nem szükséges, továbbá, hogy a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot a határozat melléklete szerint fogadja el. 



21.) napirendi pont – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a  Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsa a 42/2017. (V.19.) sz. határozatával úgy határozott, hogy – tekintettel Baracska 
Község, Gyúró Község, Tordas Község, és a Székesfehérvári Egyházmegye köznevelési 
intézmény fenntartói jogának átvételére irányuló szándéknyilatkozataira – a Társulás által 
ellátott feladat- és hatáskörök közül a köznevelési feladatok ellátása 2017. szeptember 1-jei 
hatállyal törlésre kerül. A Társulás Tanácsa a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási megállapodását - a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda megszűntetéséről 
szóló a 32/2017. (IV.27.) sz. és 41/2017. (V.19.) sz. határozataival összefüggésben - 2017. 
június 1-jei hatállyal az előterjesztés tartalma szerint módosította. 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 a Képviselő-testületnek, hogy 
összhangban a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 32/2017. (IV.27.) számú és 
41/2017. (V.19.) számú határozatában foglaltakkal értsen egyet azzal, hogy a Szent László 
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás a fenntartásában működő Szent László Völgye - Bóbita 
Óvodát 2017. augusztus 31. napi hatállyal megszünteti. Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-
testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás ennek 
megfelelő módosításával, továbbá a társulási megállapodást a módosításokkal egységes 
szerkezetben hagyja jóvá 
 
22.) napirendi pont – az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Ercsi, Lavotta 
utca 28. szám alatti ingatlan értékesítéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Góman Regina Ercsi lakos azzal a kéréssel fordult a 
Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjenek hozzájárulni az Ercsi, Lavotta u. 28. 
(hrsz.: 2221) szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan részére történő 
értékesítéséhez. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelete kimondja, hogy ingatlanok 
értékesítése esetén, a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek mellett az 
Önkormányzatnak hivatalos értékbecslést kell készíttetnie. Az értékbecslés díjával a vételárat 
meg kell emelni. Javasolja, hogy a kérelemre az értékbecslés díjának a leendő vevő általi 
befizetése után térjen vissza a Bizottság. 
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 
tulajdonában lévő, Ercsi, Lavotta utca 28. szám alatti ingatlan értékesítéséről 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonát képező, 2451 Ercsi, Lavotta u. 28. (hrsz: 2221) 
szám alatt lévő ingatlan értékesítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elviekben támogatja az Ercsi Város 
Önkormányzat tulajdonát képező, 2451 Ercsi, Lavotta u. 28. (hrsz.:2221) szám alatti ingatlan 
értékesítését. A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a leendő vevő által, az 
Önkormányzat számlájára befizetett 30.000,-Ft összegű ingatlan értékbecslési díj beérkezését 
követően döntsön az ingatlan értékesítéséről. 
 
23.) napirendi pont – a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet 
elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület a 145/2017. (IV.25.) Kt. sz. 
határozatával elfogadta a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes 
sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezetét, 
melyet a vonatkozó törvények alapján a véleményezési jogkörben eljáró szerveknek 
véleményezés céljából megküldtünk. A véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei 
Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának 
véleményét megkaptuk, s a rendelet-tervezetet azoknak megfelelően módosítottuk.  
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 háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályokról szóló rendelet elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a  
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
24.) napirendi pont – kerékpárút tervezésének megrendeléséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat pályázati támogatást kapott kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztésének megvalósítására a révátkelőtől a Cukorgyári lakótelepig. A 
kerékpárút megépítése építési engedély köteles tevékenység. Az tervezési munkálatokra 



három árajánlat érkezett be. Javasolja a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. 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 kerékpárút tervezésének megrendeléséről 
 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
177/2017. (V.18.) sz. határozata  

a kerékpárút tervezésének megrendeléséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
kerékpárút tervezésének megrendelését 3.683.000,-Ft összegben, melyhez a szükséges 
pénzügyi előirányzatot a pályázati támogatás terhére biztosítsa. 
 
25.) napirendi pont – a 1761/25. és 1761/26. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési 
engedély megadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Kocsis Gyöngyi azzal a kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy a Barnay Andrea tulajdonában lévő, Ercsi 1761/25. és 1761/26. 
helyrajzi számú garázs ingatlannal kapcsolatban, melyet az Ercsi Polgármesteri Hivatal javára 
elidegenítési és terhelési tilalom terhel. 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 1761/25. és 1761/26. 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   
178/2017. (V.18.) sz. határozata  

a 1761/25. és 1761/26. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély 
megadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi, 1761/25. és 1761/26 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló, Ercsi 
Polgármesteri Hivatal javára bejegyzett jelzálogjog és az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez. 
 
26.) napirendi pont – a Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésének 
megrendeléséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat pályázati támogatást kapott a Napfény 
Óvoda Dózsa György tér 2. szám alatti ingatlan telephelyén energetikai felújításra. Az 
energetikai felújítás tartalmaz homlokzati szigetelést, tető szigetelést, nyílászáró cserét, 
hőszivattyú rendszer és napelem rendszer telepítését. A felújítási munkálatokra egy érvényes 
árajánlat érkezett, melyet a  Riesz Épterv Kft. nyújtott be. 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 Napfény Óvoda energetikai fejlesztése 
tervezésének megrendeléséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
179/2017. (V.18.) sz. határozata  

a Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésének megrendeléséről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa a Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésének megrendelését bruttó 
3.446.907,-Ft összegben, melyhez a szükséges pénzügyi előirányzatot a pályázati támogatás 
terhére biztosítsa. 
 
27.) napirendi pont – az Ercsi Kinizsi SE támogatási kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a támogatási kérelem és a hitel kérelem most került 
kiosztásra, ezért a Bizottság tagjainak még nem volt ideje áttanulmányozni. Javasolja, hogy a 
két kérelmet a tartalmuk miatt kezelje együtt a Bizottság. Felkéri Karsai Gergely bizottsági 
tagot az előterjesztés rövid ismertetésére. 
Karsai Gergely bizottsági tag elmondja, hogy az Ercsi Kinizsi S.E. a be/SFP-
5130/2014/MLSZ iktatószámú látvány csapatsport pályázaton bruttó 53.183.018,-Ft-ot nyert 
öltöző építésére. A pályázati eljárás során kiderült, hogy a nyertes pályázathoz elkészített 
költségvetés az építőiparban az elmúlt években végbe menő áremelkedések miatt nem 
elegendő. A beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb pályázati összeg bruttó 
79.654.000,-Ft. Az egyesület elnöksége úgy döntött, hogy a 2017/2018-as pályázati évadban 
az öltöző épület II. ütemére pályázatot nyújt be az MLSZ-hez. A pályázat teljes összege 
26.471.382,-Ft, melynek a 30%-os önrésze 7.941.415,-Ft. A hitelkérelemről elmondja, hogy a 
pályázati elszámolás során az MLSZ az egyesület által kifizetett számlák 70%-át utalja át az 
egyesületnek. A kivitelezési szerződésben szereplő második és harmadik ütem kifizetésére az 
egyesületnek összesen 36.413.787,-Ft-ra lenne szüksége, ellenben a rendelkezésére álló 
pénzösszeg csak 26.609.707,-Ft. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy erről a Bizottság most nem tud döntést hozni, és 
javasolja, hogy a Bizottság térjen vissza ezekre a kérelmekre a soron következő ülésén. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Kinizsi SE támogatási kérelméről 
és hitel kérelméről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
180/2017. (V.18.) sz. határozata  

az Ercsi Kinizsi SE támogatási kérelméről és hitel kérelméről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Kinizsi SE támogatási 
kérelmének és  hitel kérelmének megtárgyalását a soron következő ülésére elnapolja. 



28.) napirendi pont – az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az Ercsi Polgármesteri Hivatal jelenleg hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az annak elfogadása óta történ átszervezések, változások 
okán szükséges módosítani. 
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 Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
181/2017. (V.18.) sz. határozata  

az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Ercsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását. 
 
29.) napirendi pont – az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az Ercsi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetője azzal 
a kéréssel fordult a Humán Bizottság felé, hogy az óvodában a beiratkozott gyermekek magas 
létszáma indokolttá teszi három óvodai csoport létszámának 20%-kal történő megemelését. 
Az óvodában a 159 férőhelyet 171-re szeretnék emelni. A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény 25. § (7) bekezdése szerint a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető a 
jogszabály 4. mellékletében megállapított maximális létszám. A maximális tanulói létszámot 
az intézmény alapító okirata is rögzíti, ezért szükséges annak módosítása is.  
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 Hétszínvirág Óvoda 
csoportlétszámainak emeléséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
182/2017. (V.18.) sz. határozata  

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda csoportlétszámainak emeléséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Hétszínvirág Óvoda maximális csoportlétszámainak a köznevelésről 
szóló CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében és a 4. számú mellékletében meghatározott 
feltételek szerinti 20%-kal történő létszám túllépéséhez. 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
alaptevékenységének bővítéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

183/2017. (V.18.) sz. határozata  
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda alaptevékenységének bővítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá ahhoz, hogy az Ercsi Hétszínvirág Óvoda alaptevékenysége az alábbi sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátásával bővüljön: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján a sajátos 
nevelési igényű gyermekek közül az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, kivéve a 
fogyatékossági típusok súlyos fokát.” 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

184/2017. (V.18.) sz. határozata  
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés napjával a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján 
fogadja el. 
 
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, 
észrevétel nem merült fel, az ülést 21 óra 08 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


