
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. szeptember 14-én 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    

  Lippai Csaba képviselő      
  Dr. Feik Csaba jegyző 

    Szük Katalin mb. pénzügyi irodavezető    
  Fogasné Baricza Mónika 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 később tud csatlakozni a 
bizottság munkájához. Elmondja még, hogy az ülésnek 18 napirendi pontja van, melyek 
mindenki részére előzetesen kiküldésre kerültek. A napirendi pontokat egy, a Bercsényi utcai 
vízvezeték rendszer felújítására vonatkozó előterjesztéssel kér kiegészíteni, továbbá Karsai 
képviselő úr tiszteletdíjának felajánlásáról is szükséges tárgyalni. Kérdezi, hogy kérdése, 
észrevétele van-e valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. 
 
Sira Magdolna külső bizottsági tag az ülés végén szeretne szólni. 
 
Gólics Ildikó elnök ezután javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2017. szeptember 14-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
277/2017. (IX.14.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. szeptember 14-i nyílt ülésének napirendjeir ől 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
2) Az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Polgári Őrség közötti együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
3) Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójáról 
4) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi 

beszámolójáról 
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5) Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának bérezéséről 

6) A Fejérvíz Zrt. beszámolója az Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységről 
7) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. I. félévében végzett 

közszolgáltatási tevékenységéről 
8) Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat 

átcsoportosításáról 
9) A 124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 125/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 

126/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat és a 147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról 

10) Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város 
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

11) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról 

12) A sinatelepi közösségi ház használatba adásáról 
13) A 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról 
14) Ercsi város közvilágítási hálózatának LED-es lámpatestek alkalmazásával 

történő korszerűsítésére vonatkozó tender terv elkészítéséről 
15) Az Ercsi, Fűzfa u. (hrsz.: 1048/6/M) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
16) A bölcsőde épület tervdokumentációjának jóváhagyásáról 
17) Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. ajánlata 
18) Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat 

biztosításáról 
19) Karsai Gergely egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 

 
1.) napirendi pont: A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóról 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, a közbiztonsági helyzettel kapcsolatos írásbeli tájékoztató a 
tagok részére kiküldésre került. A napirendi ponttal kapcsolatban az ülésen jelen van Czobor 
Imre úr és Christe Rezső úr helyetteseként Szabó Miklós úr. A tájékoztatóval kapcsolatban 
elmondja, az ismétléseket nagyon nem szívesen olvassa, hiszen a kamerákat eltakaró faágak 
három hónapja visszatérő problémát jelentenek. Szeretné, ha ez a probléma megoldódna.  
 
Papp György alpolgármester jelzi, hogy a témában megkereste a Dunakavics Kft-t, akik a 
következő hétre ígérték a fák ágainak visszavágását. 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, bízik abban, hogy a Diófa és a Nefelejcs utcai területek 
tisztítása is sorra fog kerülni. Elmondja továbbá, hogy ajánlatokat várnak az Alef Kft-től a 
nem működő kamerák pótlására vonatkozóan.  
 
Papp György alpolgármester a Diófa és a Nefelejcs utcai állapottal kapcsolatban elmondja, 
voltak kint a helyszínen Ács László közterület-felügyelővel, s azt tapasztalták, hogy ott a 
terület rendbetétel több millió Ft-ba fog kerülni, s az nem egy nap alatt elvégezhető munka. 2-
3 Ha-n a sittől elkezdve a gumiabroncsig mindenféle hulladék megtalálható ott. Felmerült egy 
olyan javaslat is, hogy a területet – annak rendbetétele után – egy olyan vállalkozó részére 
kellene kiadni, (pl. állatgazdálkodással foglalkozó), aki azt a területet körbekeríti, akár egy 
árokkal, akár villanypásztorral. Ellenkező esetben félő, hogy a hulladéklerakás ott folytatódik, 
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ahol abbamaradt. Javasolja a bizottságnak és a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak, hogy 
menjenek ki, s nézzék meg az ott látható állapotokat. 
 
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy a közbiztonsági munkacsoport következő ülése előtt 
tegyék meg a bejárást, s az ülésre a konkrét megoldási javaslatokat készítsék elő. 
 
Czobor Imre elmondja, a város mostani közbiztonsági helyzete jónak mondható. Jellemzően 
nyáron a bűnözők levonulnak olyan területekre, ahol sok a turista, s ott garázdálkodnak. 
Eddigi tapasztalataik szerint az ősz folyamán – egészen karácsonyig – a bűnözés visszatér a 
városba, kéri, hogy mindenki figyeljen. Majd elmondja, az 1956-os emlékművet 
megrongálták. Sajnos a kamera nem látja, hiszen annak belsejében van egy öböl, melyet 
hátulról lehet megközelíteni. Nem feltételezi, hogy a rongálást felnőtt végezte, az is lehet, 
hogy gyerekek voltak. Majd emlékeztet arra, hogy a korábbiakban az volt a terv, hogy az 
emlékmű belsejébe való bejutást egy kis „kerítéssel” fogják megakadályozni. Kéri, hogy 
annak megvalósítása lehetőségeit gondolják át. Majd egy másik témára tér rá: elmondja, 
sokszor elhangzik az, hogy a rendőrség munkája nem elég hatékony. A hatékonyság sok 
esetben az ügyészség munkáján múlik, mert sokszor előfordul az, hogy ők nem úgy foglalnak 
állást, ahogyan kellene.  
 
Papp György alpolgármester elmondja, ilyen jó statisztikát az elmúlt években nem láttak, a 
bűnözés 60 %-os csökkenést mutat. Kívánja, hogy maradjon is így.  
 
Győri Máté polgármester az emlékmű állapotával kapcsolatban elmondja, felvette a 
kapcsolatot a művésznővel, aki ígéretet tett arra, hogy hamarosan érkezni fog, a szükséges 
helyreállítási munkákat elvégzi. Kéri a Dunakavics Kft-t, hogy az emlékmű és annak területe 
időnkénti takarításáról gondoskodjon. A ráccsal kapcsolatban az a véleménye, hogy az épp azt 
a gondolatot töri meg, mely miatt a szobor oda lett állítva (szabadság).  
 
Papp György alpolgármester javasolja, hogy három hónapra visszamenőleg nézzék meg a 
felvételt, mely a szoborról készült.  
 
Czobor Imre felhívja a figyelmet arra, hogy kollégái vagy az aktuális történést nézik, vagy 
visszanéznek a monitorokon. Egyszerre a kettő nem tud működni.  
 
Papp György alpolgármester ennek ellenére azt kéri, hogy legyen ez egy plusz feladat, 
nézzék vissza a felvételeket. 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, az Ercsi Polgári Őrség tájékoztatóját is megkapták, azt 
elolvashatták. Kérdezi, azzal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szabó Miklós elmondja, a polgárőrök az iskola megkezdése óta minden nap szolgálatot 
teljesítenek az iskola előtt, próbálják segíteni a diákokat az úton történő átkelésben. 
Tapasztalatuk az, hogy az iskola előtt nagyon hiányzik egy kijelölt gyalogátkelőhely megléte. 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, ez a téma már többször szóba került. Sajnos azonban a 
gyalogátkelőhely létesítéséhez rengeteg korlátozást kell figyelembe venni (parkoló, 
útkereszteződés, buszmegálló közelében nem lehet, stb.), s még a megfelelő helyet sem 
sikerült megtalálni, mindemellett pedig 3-5 millió Ft-ba kerülne.  
 
Szabó Miklós elmondja, neki volna egy javaslata arra, hogy melyik volna a megfelelő hely 
egy zebra létesítésére. 
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Gólics Ildikó elnök kéri, hogy a javaslatot a következő munkacsoporti ülésre rajzolják le. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, egy városközpont kialakításában gondolkodnak, mely 
szerint a Mázsaház utca egy olyan út lehetne, mely kiválthatná a Szent István utat, s ott egy – 
forgalomtól elzárt – területet alakítanának ki. Ebben az esetben nem is volna szükség 
gyalogátkelőhely létesítésére. Majd elmondja ő is, hogy milyen szigorú szabályai vannak egy 
zebra létesítésének. A forgalmi rend felülvizsgálatánál már felmerült ez a kérdés. 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, a Sina Polgárőr Egyesület beszámolóját szintén megkapták, 
melyben megköszönték a Képviselő-testületnek a támogatást. Majd, miután több kérdés, 
észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági 
helyzetéről szóló tájékoztatóról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
278/2017. (IX.14.) sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális helyzetéről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
2.) napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Polgári Őrség közötti 
együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, majd elmondja 
még, az együttműködési megállapodást jegyző úr elkészítette, Christe Rezső úr átnézte, a 
Közbiztonsági Bizottság tagjai is áttanulmányozták, s a tagok elfogadták. Kérdezi, hogy 
valakinek van-e kérdése, észrevétele azzal kapcsolatban?  
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, többek között a közterület-felügyelettel történő 
együttműködés okán van szükség a megállapodás megkötésére.  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, a megállapodás pontosan leírja azt az együttműködést, mely a 
valóságban már rég megvan. Majd kérdezi, van-e még valakinek hozzászólása? 
 
Győri Máté polgármester kérése, hogy az önkormányzat részéről a kapcsolattartó 
alpolgármester úr legyen. 
 
Gólics Ildikó elnök, miután további kérdés, észrevétel nem merült fel, a polgármester úr által 
tett módosítással együtt szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi 
Polgári Őrség közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

279/2017. (IX.14.) sz. határozata 
Az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Polgári Őrség közötti együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kössön az Ercsi Polgári Őrséggel. 
 

3.) napirendi pont: Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójáról 
 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, majd kérdezi, 
hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  
 
Dr. Várföldi Tamás, az Ercsi Egészségügyi Központ intézményvezetője elmondja, a 
közeljövőben sok olyan határidős feladatuk lesz, melyek körültekintést igényelnek (pl. 
létszámbővítés a gyerekgyógyászati asszisztencia terén). 
 
Gólics Ildikó elnök, miután több kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai 
beszámolójáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
280/2017. (IX.14.) sz. határozata 

Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolóját fogadja el. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy hozzanak határozatot az asszisztensi létszámbővítésről 
is.  
 
Gólics Ildikó elnök kéri, hogy aki egyetért az Ercsi Egészségügyi Központ közalkalmazotti 
létszámának egy fővel történő emelésével, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
281/2017. (IX.14.) sz. határozata 

Az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának egy fővel történő bővítéséről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Egészségügyi Központ teljes munkaidős közalkalmazotti létszámát 2017. október 1. 
napjával egy fővel megemelje. 
 

4.) napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. intézményi beszámolójáról 

 
Gólics Ildikó elnök elmondja, nagyon részletes tájékoztatást kaptak az intézmény szakmai 
beszámolójáról.  Kérdezi, van-e azzal kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző kérdezi, hogy mi a helyzet a kintlévőségekkel, ugyanis a tavalyi év 
során a Képviselő-testület hozott egy olyan határozatot, mely szerint a már lejárt 
kintlévőségek behajtásáról a Kft-nek folyamatosan gondoskodnia kell, hiszen az érinti 
nemcsak a Kft, de az önkormányzat költségvetését is. 
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Tolnai János elmondja, Ráckeresztúr elismerte a tartozását, s azt ígérték, hogy szeptember 
15-e után – adófizetés – fognak pénzt utalni. Ráckeresztúrnak decemberben lesz kerek két év 
hátraléka, erről a következő taggyűlésen tárgyalni fognak. Baracskával sikerült megállapodást 
kötni, ők eddig fizették is az éves költségüket. Kajászó is fizet, őket nem szeretnék perelni. A 
taggyűlésen Ráckeresztúrral kapcsolatban szükséges lesz állásfoglalást kérni.  
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a kintlévőségek (2016. év és 2017. első féléve) 
behajtása érdekében hatalmazzák fel őt arra, hogy a taggyűlésen ezt az álláspontot 
képviselhesse szavazatával. 
 
Tolnai János elmondja, a tagönkormányzatok tisztában vannak vele, hogy a kintlévőségeket 
be is tudják hajtani. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, egyetért polgármester úrral abban, hogy a jogszerűség és a 
gazdálkodás biztonsága érdekében ezeket a lépéseket a fizetési határidő leteltét követően 
azonnal meg kell tenni, amikor azt tapasztalják, hogy valamely önkormányzat nem fizet. 
 
Gólics Ildikó elnök ezután az Inter Ambulance bérleti díj tartozásával kapcsolatban 
elmondja, a tartozás hatalmas összeget tesz ki, kérdezi, hogy mi lehet a megoldás a 
problémára?  
 
Fekete Nikoletta, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője elmondja, a cég a múlt hónapban kéthavi bérleti díj összegét fizette ki, ezáltal a 
tartozásuk 600.000 Ft-tal kevesebb lett. 
 
Gólics Ildikó elnök kéri, hogy erre is figyeljenek oda. Majd elmondja, a gyerekrendelő 
váróterme igen rossz állapotban van. Javasolja, hogy egy festés után egy műanyag, lemosható 
burkolattal lássák el annak falait.  
 
Fekete Nikoletta javaslata szerint oda kamerát kellene felszerelni, melyet a recepción 
néznének, s baj esetén a biztonsági őr azonnal be tudna avatkozni.  
 
Papp György alpolgármester javaslata szerint az Ercsiben megszokott gyakorlatot meg 
kellene változtatni: a váróteremben egy gyerek-egy szülő legyen jelen. Majd az épület őrzés-
védelem hiányára hívja fel a figyelmet: este 10 órától az épületben az ügyelet egyedül marad.  
 
Fekete Nikoletta tájékoztatást ad arról, hogy a Perzekútor megemelte árait, mely havonta 220 
ezer Ft-os plusz költséget jelent. Erre azt mondta az Inter-Ambulance, hogy ők ezt nem 
fizetik, nekik nincs szükségük biztonsági szolgálatra.  
 
Győri Máté polgármester kifogásolja, hogy – bár kérte tőlük a szakmai beszámolót – 
semmilyen választ nem kapott a megkeresésre. 
 
Gólics Ildikó elnök egy újabb problémára hívja fel a figyelmet: a háziorvosnál várakozó 
betegek sorrendjét segítő sorszám-automatára volna szükség. A háziorvosi váróban is sokszor 
áldatlan állapotok vannak. 
 
Dr. Várföldi Tamás erre válaszul elmondja, az automata beszerzésének több a költsége, mint 
az értelme. Majd elmondja még, valóban sokszor problémát jelent a betegek magatartása a 
váróban, ezt igyekeznek megfelelően kezelni. 
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Gólics Ildikó elnök, miután a napirendhez több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a 
szakmai beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. intézményi beszámolójáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
282/2017. (IX.14.) sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
intézményi beszámolójáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. intézményi 
beszámolója elfogadását. 
 
Gólics Ildikó elnök ezután azt kéri, hogy a következő határozati javaslat Képviselő-testület 
általi elfogadásáról szavazással döntsenek: „Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlését és 
ügyvezető igazgatóját, hogy – szükség esetén ügyvéd bevonásával – tegyen meg mindent – 
ideértve fizetési meghagyásos eljárás indítását vagy akár a bírósági per indítását is – a 
tagönkormányzatok által meg nem fizetett működési hozzájárulás és esetleges egyéb meg nem 
fizetett követelések érvényesítése érdekében. 
A Képviselő-testület kéri, hogy a szükséges jogi lépések megtétele a teljes kintlévőség 
behajtása érdekében legkésőbb 2017. október 31-ig történjen meg. 
A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy a későbbi, lejárt fizetési határidejű kintlévőségek 
behajtása ehhez hasonlóan folyamatosan történjen meg, és az ügyvezető igazgató kapjon a 
taggyűléstől erre vonatkozó folyamatos felhatalmazást. 
A Képviselő-testület kéri az ügyvezető igazgatót, hogy e határozatban foglaltak elfogadása 
érdekében a Kft. taggyűlését soron kívül hívja össze. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje.” 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai által meg nem fizetett működési 
hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
283/2017. (IX.14.) sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai 
által meg nem fizetett működési hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati 
javaslat elfogadását: 
„Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlését és ügyvezető igazgatóját, hogy – szükség 
esetén ügyvéd bevonásával – tegyen meg mindent – ideértve fizetési meghagyásos eljárás 
indítását vagy akár a bírósági per indítását is – a tagönkormányzatok által meg nem fizetett 
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működési hozzájárulás és esetleges egyéb meg nem fizetett követelések érvényesítése 
érdekében. 
A Képviselő-testület kéri, hogy a szükséges jogi lépések megtétele a teljes kintlévőség 
behajtása érdekében legkésőbb 2017. október 31-ig történjen meg. 
A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy a későbbi, lejárt fizetési határidejű kintlévőségek 
behajtása ehhez hasonlóan folyamatosan történjen meg, és az ügyvezető igazgató kapjon a 
taggyűléstől erre vonatkozó folyamatos felhatalmazást. 
A Képviselő-testület kéri az ügyvezető igazgatót, hogy e határozatban foglaltak elfogadása 
érdekében a Kft. taggyűlését soron kívül hívja össze. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje.” 
 

5.) napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának bérezéséről 

 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, majd hozzáteszi még, 
a javasolt béremelés 43 %-os emelést jelentene. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Fekete Nikoletta intézményvezető elmondja, az egészségügyben dolgozó munkatársak 
jogosultak a mindenkori béremelésre. Van olyan kolléganője, aki magasabb bért kap, mint ő, 
ami okoz némi bérfeszültséget. Ez volt az oka, hogy az orvosigazgató előterjesztette ezt a 
kérést. 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, nagyon magasnak tartja a 43 %-os béremelést év közben, ezért 
ő azt javasolja, hogy 400 ezer Ft-ra emeljék fel intézményvezető asszony bérét. 
 
Tolnai János elmondja, intézményvezető asszonyt nem érintik a kötelező béremelések, 
jelenlegi fizetését még az előző intézményvezetőtől „örökölte”, mindemellett a többi 
beosztottnak minden évben emelkedett a bére. Az egészségügyi dolgozók ez év 
novemberében is fognak emelést kapni. 
 
Prekop Antal bizottsági tag véleménye szerint az intézmény vezetése nem tartozik az 
egészségügyhöz, jelen esetben teljesen másról beszélnek. Egyetért Gólics Ildikóval abban, 
hogy a 43 %-os emelés egyszerre nagyon magas, nem hiszi, hogy azt a többiek megértenék. 
 
Sandi József egyetért Prekop Antallal abban, hogy intézményvezető asszony munkájának 
nincs köze az egészségügyhöz, ő adminisztratív feladatokat lát el (egy Kft. vezetése). A Kft. 
ügyvezetőjének a bérét pedig a tulajdonosi kör határozza meg. Javasolja, hogy a kérést 
egyelőre napolják el. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a jogszabály, ahogy Sandi úr elmondta, valóban azt írja elő, 
hogy az egészségügyi szakdolgozók kapnak bérkiegészítést, vagyis, aki nem egészségügyi 
szakdolgozó, arra ez nem vonatkozik. A bérezés tekintetében a döntés a taggyűlés jogköre. 
 
Győri Máté polgármester szintén elmondja, egyetért az eddig elhangzott véleményekkel, 
nem javasolja a béremelést. 
 
Gólics Ildikó elnök az eddig elhangzottak alapján azt kéri, hogy a béremelés elutasításáról 
szavazással döntsenek. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója béremelésének elutasításáról 2 
igen szavazat és 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
284/2017. (IX.14.) sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának bérezéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem támogatja az Ercsi Járóbeteg-
szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának béremelésére tett 
javaslatot.  
 

6.) napirendi pont: A Fejérvíz Zrt. beszámolója az Ercsiben végzett 
közszolgáltatási tevékenységről 

 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, majd, miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy az alábbi határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 19.30 órakor megérkezik a Tanácsterembe, így a 
továbbiakban 5 bizottsági tag vesz részt a szavazásban. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett 
közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

285/2017. (IX.14.) sz. határozata 
a Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója 

elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadását. 
 

7.) napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. I. 
félévében végzett közszolgáltatási tevékenységéről 

 
Gólics Ildikó elnök kéri, hogy – mivel a napirendhez tartozó beszámoló nem került 
kiküldésre a bizottság tagjai részére – a napirendet a Bizottság 2017. szeptember 26-i ülésére 
napolják el. Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? Miután nem érkezik hozzászólás, 
ezért szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. 
I. félévében végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló napirend elnapolásáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
286/2017. (IX.14.) sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévében végzett közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló napirend elnapolásáról 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. 
I. félévében végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló napirendet a Pénzügyi, Fejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság 2017. szeptember 26-i ülésére elnapolja. 
 

8.) napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 

 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, majd, miután 
nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az alábbi határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. 
I. félévében végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló napirend elnapolásáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
287/2017. (IX.14.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a dologi kiadások 
sorról az egyéb működési célú támogatások sorra történő 18.000.000,- Ft előirányzat 
átcsoportosításához. 
 

9.) napirendi pont: A 124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 125/2017. (III.28.) Kt. sz. 
határozat, a 126/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat és a 147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról 

 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, majd, miután nem 
érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a határozatok visszavonásáról szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 
125/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 126/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat és a 147/2017. 
(IV.25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
288/2017. (IX.14.) sz. határozata  

a 124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 125/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 126/2017. 
(III.28.) Kt. sz. határozat és a 147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
124/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 125/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat, a 126/2017. 
(III.28.) Kt. sz. határozat és a 147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozat visszavonását. 
 

10.) napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi 
Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Gólics Ildikó elnök ismerteti az előterjesztést, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
289/2017. (IX.14.) sz. határozata  

az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosítását 
fogadja el. 
 

11.) napirendi pont: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról 

 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést, majd, miután nem érkezik 
kérdés, hozzászólás, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
290/2017. (IX.14.) sz. határozata 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotását. 
 

12.) napirendi pont: A sinatelepi közösségi ház használatba adásáról 
 

Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést, majd, miután nem érkezik 
kérdés, hozzászólás, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a sinatelepi közösségi ház használatba 
adásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
291/2017. (IX.14.) sz. határozata 

a sinatelepi közösségi ház használatba adásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi 2755 hrsz alatt nyilvántartott, Ercsi-Sinatelep, Sina Gy. u. 7. szám alatti ingatlant 
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közösségi ház céljára a Sina Polgárőr Egyesület, valamint a Sinatelepért Egyesület közös 
használatába adja és az alábbi használati megállapodást megkösse. 
 
                                          HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészrõl 
Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi Fő u. 20., képviseletére jogosult: Győri Máté 
polgármester), mint használatot engedő (a továbbiakban : h a s z n á l a t o t  
e n g e dő ) ,  másrészrõl 
  
a Sina Polgárőr Egyesület 2453 Ercsi-Sinatelep Kölcsey u. 1.sz. alatti székhelyű jogi 
személy, képviseli Szabó Zsolt elnök és 
a Sinatelepért Egyesület (2453 Ercsi-Sinatelep Kölcsey u.15.sz. alatti székhelyű jogi 
személy, képviseli Propszt Zsoltné elnök) 
mint a használat jogosultjai (a továbbiakban együttesen: a használat jogosultjai) között az 
alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal és feltételek szerint: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, miszerint az Ercsi belterület, 2755 hrsz. alatt nyilvántartott, 

1986 m2 alapterületű ingatlan, mely természetben Ercsi-Sinatelep, Báró Sina Gy. u. 7. 
sz. alatt lelhető fel, használatot engedő tulajdonában áll.   

                         
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a használat jogosultjai – a jelen okiratban 

meghatározott rendben és a használat jogosultjai között megosztott természetbeni 
tartalommal – jelen megállapodás erejénél fogva jogosultak az ingatlant 
rendeltetésszerűen használni – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben meghatározott önkormányzati feladat- és hatáskörök közül 
különösen a kulturális szolgáltatás, valamint a település közbiztonságának 
biztosításában való közreműködés ellátására – , kötelesek azonban a rendeltetésszerű 
használattal kapcsolatban felmerülő közüzemi, közszolgáltatási díjakat (rezsiköltséget) 
közvetlenül a szolgáltatók felé, az egyéb felmerülő kiadásokat közvetlenül a 
használatot engedő Önkormányzat felé megfizetni. 

 
3. A megállapodás megszűnik: 
 

• a felek közös megegyezése alapján, 
• a felek 90 napra történő indokolás nélküli rendes felmondásával, 
• a használat jogosultjának jogutód nélküli megszűnésével, 
• az 5. pont szerint használatot engedő általi azonnali hatályú felmondással. 
 

4. A használati megállapodást a felek határozatlan időtartamra hozzák létre.  
 
5. A jogviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére az alábbiak esetén 

kerülhet sor: 
 

• a közüzemi, közszolgáltatási díjak kifizetésének nem teljesítése esetén (ideértve 
bármely közüzemi közszolgáltatási díj lejáratát követő nem teljesítését), valamint az 
ingatlan rendeltetésellenes használata vagy rongálása esetén; 

• abban az esetben, amennyiben a használat jogosultjai az ingatlanra és annak 
környezetére vonatkozó állagmegóvási és állagfenntartási, valamint vagyonvédelmi 
kötelezettségeiknek bármely okból nem tesznek eleget; 

• az ingatlan engedély nélküli használatba, albérletbe vagy haszonbérletbe adása vagy 
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bármely jogcímen önkormányzati hozzájárulás nélkül történő birtokba adás esetén; 
• abban az esetben, amennyiben a használat jogosultjai, azok törvényes képviselői vagy 

bármely, jognyilatkozat tételére jogosult eseti megbízottai, alkalmazottai 
közreműködnek abban vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy a megállapodás tárgyát 
képező ingatlanba ideiglenes vagy állandó tartózkodásra jogosító jogcímen harmadik 
személy bejelentkezzen; 

• amennyiben az ingatlan területén nem a használatra jogosult és nem a használatot 
engedő kizárólagos tulajdonát képező tárgyi eszközök, ingók, felszerelési tárgyak, fém 
vagy egyéb hulladék kerül elhelyezésre az Önkormányzat írásbeli engedélye nélkül, 
ideértve a használatra jogosult céljaival össze nem egyeztethető bármely terméket, 
árut, eszközt is; 

• ha a használatra jogosult általi használat időtartama alatt bármely természetes személy 
vagy bármely jogi személy tagja életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban és 
használja azt; 
 

6. A használat jogosultjai az ingatlant kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatják, 
egyben felelősek minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. 

 
7. Az ingatlan rendeltetésszerű fenntartásának és rendeltetésszerű használatának költségei – 

ideértve különösen a 2. pontban említett költségeket és az ingatlan fenntartásának 
költségeit – a használat jogosultjait terhelik. Az ingatlan használatával kapcsolatos 
közüzemi díjakat használatra jogosultak egyenlítik ki a szolgáltatók által kibocsátott 
számla alapján. 

 
8. A használat jogosultjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogviszony tartama alatt a 

megállapodás tárgyát képező ingatlant rendeltetésszerűen használják, állagát a 
rendeltetésszerű használat mellett megóvják, annak bármilyen használatba adására 
kizárólag a használatot engedő írásos beleegyezésével jogosultak, kiemelten ideértve a 
harmadik természetes vagy jogi személyek tagjai részére tilalmazott lakáscélú, lakhatási 
célú vagy életvitelszerű tartózkodásból álló használatának engedélyezését és biztosítását 
is. Szerződő felek e körben rögzítik, hogy harmadik jogi vagy természetes személyek 
tulajdonában lévő tárgyi eszköz, jármű, ingóság, termék, áru kizárólag az ingatlan 
tulajdonosának írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges a megállapodás tárgyát képező 
ingatlanon. E rendelkezések megszegése esetén a használatra jogosultak azokért a 
károkért is felelősek, amelyek jogsértő magatartásuk nélkül nem következtek volna be. A 
használat jogosultjai emellett kötelezettséget vállalnak arra, hogy a használatba vétel 
ellenében az ingatlant és környezetét (udvarát és utcafrontját) saját eszközeikkel rendben 
tartják, állagát megóvják és gondoskodnak az ingatlan megfelelő vagyonvédelméről. 

 
9. Szerződő felek kiemelten állapodnak meg abban, hogy a jogviszony bármely jogcímen 

történő megszűnése esetén a használat jogosultjait csereingatlan nem illeti meg, továbbá 
ez esetben kötelesek az ingatlant az eredeti állapotában a használatot engedő 
rendelkezésére bocsátani azzal, hogy ennek hiányában használatot engedővel szemben 
semminemű kötelmi vagy tulajdoni igényt nem támaszthatnak, illetve esetleges 
ráfordításaikat, beruházásaikat jogalap nélküli gazdagodás jogcímén sem jogosultak 
érvényesíteni.   

 
10. Szerződő felek rögzítik, miszerint a használat jogosultjai a jelen megállapodás 

elválaszthatatlan mellékletét képező rajzi mellékletben foglaltak szerint jogosultak az 
abban meghatározott ingatlanrészek kizárólagos, illetve közös és megosztott használatára 
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aszerint, hogy az épület felső szintje a Sinatelepért Egyesület, az alsó szintje pedig a Sina 
Polgárőr Egyesület használatába kerül. 

 
11. Használatot engedő szavatol azért, miszerint a megállapodás tárgyát képező ingatlan a 

használat időtartama alatt a szerződésszerű használatra alkalmas és megfelel a 
megállapodás előírásainak, illetve szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen a 
használat tárgyára vonatkozóan olyan joga, amely a használat jogosultjait a használatban 
korlátozza vagy akadályozza. 

 
12. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás akarat-kijelentéseiket helyesen 

tartalmazza, azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
saját kezűleg és helybenhagyólag aláírásukkal látják el. 

 
 
Ercsi,  
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat  Sina Polgárőr Egyesület  Sinatelepért Egyesület 
            használatot engedő     használat jogosultjai 
 
 
 
 

13.) napirendi pont: A 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról 
 

Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést, majd, miután nem érkezik 
kérdés, hozzászólás, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2017. évi közbeszerzési terv 
módosításának elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
292/2017. (IX.14.) sz. határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. 
évi közbeszerzési terv módosításának elfogadását.  
 

14.) napirendi pont: Ercsi város közvilágítási hálózatának LED-es lámpatestek 
alkalmazásával történő korszerűsítésére vonatkozó tender terv elkészítéséről 

 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, majd elmondja még, 
a közvilágítási hálózat korszerűsítése kapcsán három árajánlat érkezett, melyeket ismertet. 
Elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Kontinuum-Vill Kft. adta, ezért a határozati javaslatot 
úgy kéri kiegészíteni, hogy a közvilágítási hálózat korszerűsítésére vonatkozó tender terv 
elkészítésével ezt a Kontinuum-Vill Kft-t bízzák meg, 1087 db lámpatest vonatkozásában, 
1.841,5 Ft/lámpatest, melynek összes bruttó költsége 2.001.711 Ft. Kérdezi, van-e valakinek 
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kérdése, más javaslata? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a fentiekkel kiegészítve a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi város közvilágítási hálózatának 
LED-es lámpatestek alkalmazásával történő korszerűsítésére vonatkozó tender terv 
elkészítéséről 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
293/2017. (IX.14.) sz. határozata 

Ercsi város közvilágítási hálózatának LED-es lámpatestek alkalmazásával történő 
korszerűsítésére vonatkozó tender terv elkészítéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi város közvilágítási hálózatának LED-es lámpatestek alkalmazásával történő 
korszerűsítésére vonatkozó tender terv elkészítésével a Kontinuum-Vill Kft-t bízza meg. 
A város közvilágítási hálózatában üzemelő 1087 db lámpatesten lévő fényforrás 
korszerűsítésének költsége bruttó 1841,5 Ft/lámpatest. A Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a tender terv 
elkészítésére bruttó 2.001.711 Ft előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére. 
 

15.) napirendi pont: Az Ercsi, Fűzfa u. (hrsz.: 1048/6/M) alatt lévő ingatlan 
megvásárlásáról 
 

Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést, majd, miután nem érkezik 
kérdés, hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/M. hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
294/2017. (IX.14.) sz. határozata 

az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/M. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzata részére megvásárolja az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/M. hrsz-ú 
ingatlant az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére, 1.500.000,- Ft vételár 
ellenében. 
 

16.) napirendi pont: A bölcsőde épület tervdokumentációjának jóváhagyásáról 
 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, majd kérdezi, van-e 
kérdés, hozzászólás azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
tervdokumentáció elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/M. hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
295/2017. (IX.14.) sz. határozata 

A bölcsőde épület tervdokumentációjának jóváhagyásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
bölcsőde épület tervdokumentációjának jóváhagyását. 
 
17.) napirendi pont: Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. ajánlata 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási 
ajánlattal kereste meg az Önkormányzatot. A műsorszolgáltatás ára 190.000,- Ft+Áfa/hónap. 
Javasolja, hogy ezt az ajánlatot forráshiány miatt ne fogadják el. Kérdezi, van-e valakinek 
más javaslata? Miután nem érkezik más javaslat, kéri, hogy az ajánlat elutasításáról 
szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. 
ajánlatának elutasításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
296/2017. (IX.14.) sz. határozata 

a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. ajánlatának elutasításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. 
médiaszolgáltatási ajánlatát forráshiány miatt elutasítja. 
 

18.) napirendi pont: Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer 
felújítására előirányzat biztosításáról 

 
Gólics Ildikó elnök ismerteti az előterjesztést, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, 
kéri, hogy az előirányzat biztosításáról szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. 
ajánlatának elutasításáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
297/2017. (IX.14.) sz. határozata 

Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat 
biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi, Bercsényi Miklós utcai vízvezeték rendszer felújítására bruttó 23.000.000 Ft 
keretösszeget biztosítson, a szükséges pénzügyi előirányzatot biztosítsa az eszközhasználati 
díj 2017. év terhére nettó 13.500.000,- Ft összegben, a fennmaradó költségeket az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítsa.    
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19.) napirendi pont: Karsai Gergely egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, majd kérdezi, van-e 
kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy a tiszteletdíj felajánlásáról szavazással 
döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Karsai Gergely képviselő egy havi 
tiszteletdíjának felajánlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
298/2017. (IX.14.) sz. határozata 

Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlását fogadja el. 
 
Gólics Ildikó elnök napirendi pontok megtárgyalása után átadja a szót Sira Magdolna külső 
bizottsági tag részére. 
 
Sira Magdolna külső bizottsági tag javaslatot tesz arra, hogy a Vásártérre célszerű volna 
kerékpártárolót elhelyezni. 
 
Sandi József bizottsági tag egyetért a javaslattal, majd azt javasolja, hogy a kerékpártárolót a 
kamerák látóterébe helyezzék el. 
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a javaslatot, majd, miután további hozzászólás nem hangzik 
el, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. szeptember 14-i nyílt ülését 
19.55 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


