
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. december 7-én 18 óra 05 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök  

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

Meghívottak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester      

  Dr. Feik Csaba jegyző 
  Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
  Czobor Imre ny.r.alezredes 
  Christe Rezső polgárőr 
  Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 

    Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
    Nagy Gábor referens 
 
Sandi József pótelnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Gólics Ildikó elnök a későbbiekben csatlakozik az üléshez, 
továbbá, hogy Karsai Gergely bizottsági tag az ülésről történő távolmaradását előre jelezte. 
Elmondja még, hogy az ülésnek 21 napirendi pontja van, melyek mindenki részére előzetesen 
kiküldésre kerültek. Kérdezi, 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. december 7-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
391/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. december 7-i nyílt ülésének napirendjeiről 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról      
2)  Beszámoló a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évben végzett 

munkájáról 
3)  A 2017. évi képviselői tájékoztatók elfogadásáról 
4)  A Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 
5)  A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
6)  A 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
7)  Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
8)  Az Ercsi Kinizsi SE kérelméről 
9)  Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés módosításáról 
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10)  A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

11)  Az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.:1882/2) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati 
tulajdonba vételéről 

12)  Az Ercsi, 032/3, 032/5. hrsz-ú külterületi földrészlet belterületbe vonásáról 
13)  Az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati ASP rendszerhez való 

csatlakozásáról 
14)  Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletről 
15)  Az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó 

Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 256/2017. 
(VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

16)  A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. 
(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

17)  Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 

18)  Az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 

19)  A behajthatatlan-, és kisösszegű követelések számviteli nyilvántartásból történő 
kivezetéséről 

20)  A kerékpárforgalmi hálózati tervjóváhagyásáról 
21)  Tájékoztató a TOP-os pályázatok alakulásáról 

 
 

1.) napirendi pont - a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról      
 
Sandi József pótelnök elmondja, hogy írásban minden beszámoló megérkezett. Megkérdezi, 
hogy valaki kívánja-e szóban kiegészíteni a leírtakat. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy Szabó Zoltán őrsparancsnok távollétében 
szeretné röviden összefoglalni a rendőrségi beszámoló tartalmát. A november hónap 
közbiztonsági és bűnügyi szempontból csendesen telt el. Jelentősebb bűncselekmény nem 
történt. Összegezve elmondható, hogy a lopások száma novemberben jelentősen alulmúlta az 
előző évi adatokat, az előző évi 27 db-bal szemben 1 db történt. Az év eddig eltelt része 
szintén kedvezően alakult a tavalyi év hasonló időszakához képest, a lopások száma 188-ról 
67-re csökkent. A legnagyobb javulást a lakásokból történt lopások terén sikerült elérni. 
Garázdaság novemberben sem történt, így ebben a bűncselekményben is csökkenés állt be. 
Egy könnyű személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a Dózsa György úton. 
Czobor Imre ny.r.alzeredes elmondja, hogy a szolgálatok teljesítését továbbra is nehezíti a 
folyamatos államhatár védelmére való vezénylés, ami az utóbbi hónapban csökkent, de 
várhatóan a továbbiakban is szükség lesz az őrs állományának munkájára az államhatáron, 
továbbá a szolgálat vezénylés folyamatos változása is okoz némi nehézséget. A Lavotta 
utcában, illetve a Dózsa György. út – Fő utca kereszteződésénél lévő kamerák nem 
működnek, a Duna parti játszótéren és a Vasútnál lévő kamerák akadoznak, cserére szorulnak. 
Az Alef Kft. elkészítette és megküldte egy új kamera beszerzésére, illetve két kamera 
áthelyezésére vonatkozó árajánlatait. Elmondja, hogy 2018-ban a 10 éves kamerákat fel kell 
újítani, illetve néhányat ki kellene cserélni. 
Pap György alpolgármester elmondja, hogy a kamerák cseréjére jelenleg nincs megfelelő 
anyagi fedezet és nem látja reálisnak a jövő évi beszerzéseket sem.  
 
Gólics Ildikó elnök 18 óra 25 perckor megérkezett. 
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Christe Rezső polgárőr  elmondja, hogy az Ercsi Polgári Őrség 64 alkalommal, 281 órát 
töltött szolgálatban, továbbá, hogy a Posta kérésére 1 alkalommal biztosították a pénzek 
kifizetését, illetve az iskolabusz járatait napi rendszerességgel biztosítják. Javasolja, hogy a 
tanintézetek a buszon történő viselkedés szabályait ismertessék a tanulókkal. Jogszabályi 
háttér hiánya miatt felmerült, hogy abbahagyják a jármű biztosítását, mivel előfordult, hogy a 
szolgálatban lévő polgárőrt megfenyegették. 
Sandi József pótelnök megköszöni a szóbeli kiegészítéseket és megkérdezi, hogy valakinek 
van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem 
merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
392/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 
Sandi József pótelnök átadja a szót Gólics Ildikó elnöknek. 
 
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy vegyék előre a 17) napirendi pontot. 
 
2.) napirendi pont - az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Ábrahám Gabriella intézményvezetőt az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 
Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy az intézményben a karbantartási 
munkálatok kedvezően alakultak az idei évben, így az Óvoda költségvetésében fennmaradt 
összegből bruttó 640.025,-Ft értékben udvari játékokat szeretne vásárolni, melyhez 
előirányzat átcsoportosításra van szükség. Az átcsoportosított összeg a játék beszerzését 
biztosítja, a telepítés a jövő évi költségvetés terhére történne.  
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 Hétszínvirág Óvoda 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
393/2017. (XII.7.) sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében a karbantartási 
kiadások közül a beruházások sorra történő 640.025,-Ft előirányzat átcsoportosításához. 
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3.) napirendi pont - beszámoló a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. 
évben végzett munkájáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy mit csinált 2017. 
évben a Bizottság. A bizottsági tagok fegyelmezetten részt vettek az üléseken és a közös 
munkában. Köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak, dr. Feik Csaba jegyzőnek, továbbá a 
bizottság két referensének, valamint minden meghívott vendégnek és szakértőnek a közös 
munkában való részvételéért, kiemelve, hogy minden bizottsági ülésen nagyon sok napirendi 
pontot tárgyalt a bizottság. Elmondja, hogy a rendkívüli bizottsági ülések száma magasabb 
volt, mint a bizottság munkaterve alapján megtartott rendes bizottsági ülések száma. 
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 Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
394/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolóját. 
 
4.) napirendi pont – a 2017. évi képviselői tájékoztatók elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) pontja szerint „Az önkormányzati képviselő: 
köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal 
tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Karsai Gergely képviselő kivételével minden 
képviselő elkészítette a tájékoztatóját. Karsai Gergely a képviselő-testületi ülésig pótolja a 
tájékoztató benyújtását. 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 Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselőnek a 
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
395/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója 
elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján Dr. Balázs Fülöp Ferenc 
képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Balázs Mária képviselőnek a 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
396/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Balázs Mária képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján Balázs Mária képviselőnek a 2017. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Gólics Ildikó képviselőnek a 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
397/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Gólics Ildikó képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján Gólics Ildikó képviselőnek a 2017. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Lippai Csaba képviselőnek a 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
398/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Lippai Csaba képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján Lippai Csaba képviselőnek a 2017. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Papp György alpolgármesternek a 2017. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
399/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Papp György alpolgármesternek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója 
elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján Papp György alpolgármesternek a 
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Propszt Zsolt képviselőnek a 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
400/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Propszt Zsolt képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján Propszt Zsolt képviselőnek a 2017. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Sandi József képviselőnek a 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
401/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Sandi József képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján Sandi József képviselőnek a 2017. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
 
5.) napirendi pont - a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelete szerint a Képviselő-testület üléseit éves munkaterv alapján tartja, 
melynek elkészítését a rendelet 11. és 12.§ -a szabályozza. 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 Képviselő-testület 2018. évi 
munkatervéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
402/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadását. 
 
6.) napirendi pont - a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy ismét szükségessé vált a 2017. évi közbeszerzési terv 
módosítása. A módosítást az indokolja, hogy a decemberre tervezett közbeszerzési eljárások 
megindítása az idő rövidsége miatt nem lehetséges, ezért azok átkerülnek a 2018. évi 
közbeszerzési tervbe. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
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ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2017. évi közbeszerzési terv 
módosításának elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
403/2017. (XII.7.) sz. határozata 

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

 
7.) napirendi pont - a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Mikóné Horváth Rita belső ellenőrt az előterjesztés rövid 
összefoglalására. 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr  elmondja, hogy a belső ellenőrzési terv a stratégiai terv 
és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet 31. §-a előrja a tárgyévet 
követő évre vonatkozó éves terv-készítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves 
ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés eredményeivel, és a 
belső ellenőrzés előzetes információival összhangban került összeállításra. A terv szerint 
lefolytatandó ellenőrzések biztosítják, hogy az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel 
és forrásokkal való gazdálkodásról átfogó, megbízható képet lehessen kialakítani.  
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy az idei évben lefolytatott ellenőrzések eredményeit 
mikor ismerheti meg a Bizottság illetve a Képviselő-testület. 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr  elmondja, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési munka a 
zárszámadással egyszerre kerül megtárgyalásra és elfogadásra. Elmondja, hogy az 
önkormányzati ASP rendszer 2018-ig az ország összes önkormányzatánál bevezetésre kerül. 
A 2017. év Ercsi Város Önkormányzata esetében is az egységes ügymenet biztosító 
szakrendszerhez való csatlakozás előkészületeivel telt. Erre a körülményre figyelemmel 
javasolja, hogy a felkészülés, alkalmazás ellenőrzésére 2018. év végén kerüljön sor, és a 
2017. évi tervből kerüljön ki az Ercsi Polgármesteri Hivatal könyvvezetési és beszámolási 
rendszere szabályozottságának vizsgálata. 
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 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
terv módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
404/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) 
bekezdésének felhatalmazása alapján, továbbá a költségvetési szervek belső 
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kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. § 
(5) bekezdése alapján a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv módosításának 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
terv jóváhagyásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
405/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) 
bekezdésének felhatalmazása alapján a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 
jóváhagyását. 
 
8.) napirendi pont - Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Karsai Gergely képviselő a részére járó egy havi 
tiszteletdíját – bruttó 100 Ft kivételével – az Ercsi Római Katolikus Egyházközség részére fel 
kívánja ajánlani. A tiszteletdíj felajánlása a költségvetési rendelet módosítását teszi 
szükségessé, mert a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja személyi juttatásként, illetve 
munkaadót terhelő járulékként került betervezésre. Karsai Gergely képviselő egy havi 
tiszteletdíjának összege járulékkal növelve 116.144,- Ft.  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 Karsai Gergely képviselő egy havi 
tiszteletdíjának felajánlásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
406/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Karsai 
Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának az Ercsi Római Katolikus Egyházközség részére 
tett felajánlása tudomásul vételét, továbbá, hogy a felajánlott egy havi, azaz 116.144,- Ft 
összegű tiszteletdíj költségvetési rendeletben történő előirányzat átcsoportosítását 
engedélyezze. 
 
9.) napirendi pont - az Ercsi Kinizsi SE kérelméről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Flórián Gábor, az Ercsi Kinizsi SE elnöke 
kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé a műfüves pálya karbantartásával kapcsolatos 
támogatási szerződések, illetve az új sportöltöző épület építésével kapcsolatos támogatási 
szerződés elszámolási, illetve visszafizetési határidejének meghosszabbítására. Az Egyesület 
a műfüves pálya karbantartására kapott támogatást nem tudta felhasználni, mivel a játéktér 
rossz állapotára az egyszerű karbantartás nem jelent megoldást. A játéktér felújítására 7.4 
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millió Ft-ot nyert az Egyesület, azonban a munkálatokat csak 2018. II. negyedévében tudják 
megkezdeni. Az Egyesület a 2017. évben megkezdte az új sportöltöző épület építését. A 
pályázati elszámolások elhúzódása miatt az Önkormányzat által, a 932-106/2017 iktatószámú 
szerződés alapján nyújtott visszatérítendő támogatást a 2017. december 15-i határidőre nem 
tudják visszafizetni. Az Egyesület kéri a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze számukra a 
támogatás elszámolásának és visszafizetésének meghosszabbítását 2018. szeptember 30-ig. 
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 Kinizsi SE kérelméről 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
407/2017. (XII.7.) sz. határozata 

az Ercsi Kinizsi SE támogatási szerződéseinek módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület 
járuljon hozzá az Ercsi Kinizsi SE és Ercsi Város Önkormányzat között létrejött, 1016-
102/2016 és 932-108/2017 iktatószámú támogatási szerződések elszámolási határidejének 
2018. december 15-re történő módosításához azzal, hogy a támogatások összegét az egyesület 
a műfüves pálya felújítására használja fel pályázati önrészként.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület 
járuljon hozzá az Ercsi Kinizsi SE és Ercsi Város Önkormányzat között létrejött, 932-
106/2017 iktatószámú támogatási szerződés elszámolási és visszafizetési határidejének 2018. 
szeptember 30-ig történő módosításához. 
 
10.) napirendi pont - Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés 
módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület a 179/2017. (V.30.) Kt. sz. 
határozatában döntött 2017. június 1-től Marczinka Ákos egyéni vállalkozóval Ercsi Város 
műsorainak gyártására vonatkozó szerződés megkötéséről. A vállalkozó az eddig elkészített 
műsorok tulajdonjoga felett nem rendelkezett, ez a kiegészítés épült bele a szerződés 3.10. 
pontjába. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város műsorainak gyártására 
vonatkozó szerződés módosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
408/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város műsorainak gyártására vonatkozó, Marczinka Ákos egyéni vállalkozóval megkötött 
vállalkozási szerződésnek a határozat melléklete szerinti módosítását. 



10 
 

 
11.) napirendi pont - a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Társulás a Társulási Megállapodás IV/2.4. 
pontjában foglaltaknak megfelelően, a tagönkormányzatok részére október hónapban 
véleményezésre megküldte a Társulás Társulási Megállapodásának módosításárról szóló 
javaslatot. A módosító javaslat elkészítését a hulladékgazdálkodás területén az elmúlt két 
évben történt változások, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
területi optimalizáció érdekében tett szakmai intézkedései és döntései tették szükségessé. A 
tagi önkormányzatok részéről módosító javaslat, észrevétel nem ékezett, ezért az előterjesztés 
melléklete és tartalma megegyezik a véleményezési szakaszban kiküldött anyaggal. Elmondja, 
hogy a Társulásnak 168 önkormányzat a tagja, ezért a működése nehézkes, de az általuk 
kezdeményezett területrendes komoly eredményeket hozott. Javasolja a módosítás 
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 a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
409/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
összhangban a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 21/2017. 
(X.24.) számú határozatában foglaltakkal, értsen egyet a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, 
továbbá, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodását a módosításokkal egységes szerkezetben hagyja jóvá. 
 
12.) napirendi pont - az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.:1882/2) szám alatt lévő ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat részére ajándékozás jogcímén 
felajánlotta Balog Mátyás a tulajdonában lévő Nefelejcs utca 2. 1882/2. hrsz-ú ingatlant. Az 
ingatlan tulajdoni lapján lévő bejegyzések szerint jelzálogjog és végrehajtási jog is szerepel az 
ingatlanon. A felajánlást a terhekkel együtt ajánlotta fel a tulajdonos. 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, Nefelejcs utca 2. (hrsz.:1882/2) 
szám alatt lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről 4 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
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410/2017. (XII.7.) sz. határozata 
az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.: 1882/2) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati 

tulajdonba vételéről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem támogatja az Ercsi, Nefelejcs utca 2. 
(hrsz.:1882/2) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét. 
 
13.) napirendi pont - az Ercsi, 032/3, 032/5. hrsz-ú külterületi földrészlet belterületbe 
vonásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid ismertetésére. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a HÉSZ elfogadásakor 
támogatását adta ahhoz, hogy a 032/3 hrsz-ú ingatlan több más ingatlan mellett gazdasági 
építési övezeti besorolást kapjon. Az ingatlan jelenleg még külterületi mezőgazdasági 
besorolású ingatlanként szerepel a földhivatali nyilvántartásban. A földhivatali ügyintézés 
egyik feltétele a Képviselő-testület belterületbe vonáshoz való külön hozzájárulása, 
függetlenül attól, hogy az erre vonatkozó döntés a HÉSZ-ben már szerepel. A belterületbe 
vonás érdekében a területet a mezőgazdasági művelés alól ki kell vonni, melynek díját és a 
szükséges változási vázrajzok díját a 2018. évi költségvetésbe be kell tervezni.  
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 az Ercsi, 032/3, 032/5. hrsz-ú külterületi földrészlet 
belterületbe vonásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
411/2017. (XII.7.) sz. határozata 

az Ercsi, 032/3, 032/5, hrsz-ú külterületi földrészletek belterületbe vonásáról  
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
adja hozzájárulását az Ercsi, 032/3. és 032/5. hrsz-ú külterületi földrészletek a Helyi Építési 
Szabályzatban megfogalmazott cél szerinti belterületbe vonásához azzal a feltétellel, hogy a 
szükséges költségek a 2018. évi költségvetés terhére kerüljenek betervezésre.    
 
14.) napirendi pont - az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati ASP 
rendszerhez való csatlakozásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy 2017. november 30-án kihirdetésre került az 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
361/2017. (XI.30.) Korm.rendelet, mely a 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet 8. §-t követően 
kiegészült az 5/A. alcímmel, amely kimondja, hogy az önkormányzat által alapított, gazdasági 
szervezettel rendelkező költségvetési szervnek, esetünkben az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak 
is csatlakoznia kell az ASP rendszerhez, attól függetlenül, hogy Ercsi Város Önkormányzat 
már megtette ezt. 
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: 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az 
önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
412/2017. (XII.7.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel 
rendelkező önkormányzati költségvetési szervnek az önkormányzati ASP rendszerhez való, 
257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet 8/A §-a szerinti csatlakozását - összhangban az 
önkormányzat általi rendszercsatlakozással – támogassa. 
 
15.) napirendi pont - az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület 2017 évre vonatkozóan döntött az 
Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők részére illetménykiegészítés megállapításáról, mely rendelet 2017. december 
31-én hatályát veszti. A Képviselő-testület egységesen, mindig az adott évre határozhatja 
meg, hogy biztosít-e a köztisztviselők illetménykiegészítésére fedezetet. Emiatt a vonatkozó 
rendeletet mindig egy évre, azaz tárgyévre lehet megalkotni. A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 
rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a 
tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének legfeljebb 30%-a, továbbá illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen 
valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke az alapilletmény 
legfeljebb 20%-a. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban dolgozó érettségi végzettségű 
köztisztviselőknek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 1. melléklete 
szerint megállapított alapilletménye jóval kevesebb, mint a garantált bérminimum összege, 
ami 2018. évben 180.500,-Ft lesz, ezért azt az állam bérkompenzáció útján automatikusan 
kiegészíti 180.500,-Ft-ra, így az ő esetükben a kifizetésre kerülő jövedelem szempontjából 
nincs jelentősége az illetménykiegészítés megállapításának. Ellenben, ha illetménykiegészítés 
kerül részükre meghatározásra, akkor az az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
költségvetését fogja terhelni, tehát ezzel az illetménykiegészítés összegével csökken az állam 
által biztosított bérkompenzáció összege, ugyanakkor az illetménykiegészítéssel nem 
emelkedne a bérük a garantált bérminimum fölé. 2017-ben a felsőfokú végzettségű 
köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítés került meghatározásra, mely 
összesen 6 embert érintett. Ha 2018. évben újra ugyanennyit határozna meg a testület, az nem 
járna illetmény emelkedéssel a részükre. Ha viszont ezt nem állapítja meg ismételten, az 
illetményüket vissza kell csökkenteni az alapilletményük mértékére. Mivel a Kormány 2017-
ben és 2018-ban nagymértékű, kötelező garantált minimálbér emelést irányozott elő, ezért a 
Hivatalon belüli bérfeszültség elkerülése érdekében valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselő esetén az illetménykiegészítés mértékét javasolom az alapilletményük 30 %-
ában meghatározni. Így ez az emelés járulékokkal együtt évi 1.896.042,- Ft előirányzat 
emelkedést jelentene. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a köztisztviselő alapilletménye alacsony és az 
összege 2008 óta nem változott. Javasolja a határozati javaslat támogatását. 
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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 Hivatalban 
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
szóló rendeletről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
413/2017. (XII.7.) sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítése összegének 2018. évi költségvetésben történő 

biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítésére meghatározott, szükséges pénzügyi előirányzatot a 
2018. évi költségvetésében biztosítsa. 
 
16.) napirendi pont - az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba 
Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről szóló 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Képviselő-testület elviekben támogatta az Ercsi 
Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 
Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötését azzal a feltétellel, ha az nem 
ütközik a vonatkozó jogszabályok előírásaival és más, az Önkormányzat által megkötött 
közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal. Az Önkormányzat jogi képviselői, illetve a belső 
ellenőr asszony szakvéleményét figyelembe véve az Önkormányzat nem köt közszolgáltatási 
szerződést a Szövetkezettel. 
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 és a Duna 
Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről szóló 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
414/2017. (XII.7.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó 
Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 256/2017. 

(VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonását. 
 



14 
 

17.) napirendi pont - a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 
szóló 22/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy 2018. január 1-én hatályba lép az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
módosítása, mely szükségessé teszi Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. (X.28.) 
önkormányzati rendelet – ugyanazzal a dátummal történő – hatályon kívül helyezését. 
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 közigazgatási hatósági eljárásban az 
elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
415/2017. (XII.7.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárásban 
az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete hatályon 

kívül helyezéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított 
feladatkörében eljárva a következőket rendelje el: 
 
1. § Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közigazgatási 

hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. (X.28.) önkormányzati 
rendelete. 

 
2. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
 

18.) napirendi pont - az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében 
előirányzat átcsoportosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy november hónapban megékezett a teljes hónapra 
vonatkozó házi gyermekorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel történő ellátására a 
finanszírozás. Ebből kiszámolható az az összeg, amit a helyettesítést ellátó doktornőnek kell 
még fizetni október hónapra, hiszen akkor további információk hiányában csak előleget tudott 
folyósítani az Egészségügyi Központ. 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 az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   

416/2017. (XII.7.) sz. határozata 
az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében a beruházások 
közül a dologi kiadások közé történő 566.000,-Ft előirányzat átcsoportosításához. 
 
19.) napirendi pont - a behajthatatlan-, és kisösszegű követelések számviteli 
nyilvántartásból történő kivezetéséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az Áht 97. § (2) és (3) bekezdése, a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 68. § értelmében az 
önkormányzatot megilleti a kisösszegű követelésről való lemondás, valamint a behajthatatlan 
bevételi előírások könyvviteli nyilvántartásokból való törlése, melyhez a Képviselő-testület 
jóváhagyása szükséges. A kisösszegű értékhatár összege 100.000,-Ft. Az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja és a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontja részletezi, hogy mi 
minősül behajthatatlan követelésnek. A pénzügyi iroda által készített mellékletben 
részletezett, összesen 33.727.790,-Ft összegű követelések mindegyike a pénzügyi iroda 
véleménye szerint behajthatatlan követelésnek minősül, amelyek könyvekből történő 
kivezetése indokolt a fent leírtak figyelembevételével. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy már korábban röviden beszélt az ügyvédekkel a 
Törökkút Kft. tartozásának az értékesítéséről. Várhatóan nem lenne belőle nagy bevétel, 
mindösszesen pár százezer forint. A testületi ülésig még szeretne erről egyeztetni az 
ügyvédekkel. 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr  elmondja, hogy ha leírásra kerül a követelés, akkor már 
nem lehet behajtani. 
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy a bizottság támogassa Csicsics Péter és Földes Gáborné 
tartozásának a kivezetését, azonban a többiektől még megkellene próbálni akár jogi úton is 
behajtani a tartozást. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a behajthatatlan-, és kisösszegű 
követelések Ercsi Város Önkormányzat számviteli nyilvántartásból történő kivezetéséről 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
417/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a behajthatatlan-, és kisösszegű követelések Ercsi Város Önkormányzat számviteli 
nyilvántartásából történő kivezetéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hagyja jóvá a behajthatatlan és kisösszegű követelések összesen 3.098.907,- Ft értékű 
kivezetését Ercsi Város Önkormányzat számviteli nyilvántartásából. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a behajthatatlan-, és kisösszegű 
követelések Ercsi Polgármesteri Hivatal számviteli nyilvántartásból történő kivezetéséről 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
418/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a behajthatatlan-, és kisösszegű követelések Ercsi Polgármesteri Hivatal számviteli 
nyilvántartásából történő kivezetéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hagyja jóvá a behajthatatlan és kisösszegű követelések összesen 79.297,- Ft értékű kivezetését 
az Ercsi Polgármesteri Hivatal számviteli nyilvántartásából. 
 
20.) napirendi pont - a kerékpárforgalmi hálózati tervjóváhagyásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Képviselő-testület döntött a kerékpárút építésével 
kapcsolatban arról, hogy a Szabolcs Mérnökiroda Kft.-t bízza meg a tervezési munkálatok 
elvégzésével. A tervezés a pályázatban meghatározott ütemben történik és feltétel volt egy 
kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése.  A hálózati terv elkészült lakossági fórumon 
egyeztetve lett.  
Sandi József bizottsági tag megkérdezi, hogy szerepel-e a terven a százhalombattai út 
bekötése. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy igen, szerepel, egészen a déli kapuig. 
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 kerékpárforgalmi hálózati 
tervjóváhagyásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
419/2017. (XII.7.) sz. határozata 

a kerékpárforgalmi hálózati terv jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Szabolcs Mérnökiroda Kft. által tervezett kerékpárforgalmi hálózati terv tervdokumentációját 
hagyja jóvá. 
 
21.) napirendi pont - Tájékoztató a TOP-os pályázatok alakulásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert a napirendi pont összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a pénzügyi iroda minden folyamatban lévő, TOP-
os pályázat alakulásáról készített egy – egy összefoglaló táblázatot. Szeretné, ha a bizottság 
minimum két havonta átbeszélné az aktuális változásokat. Elmondja, hogy az első 
mérföldköveket minden pályázat esetében gyorsan és sikeresen teljesítette az Önkormányzat. 
Kéri, hogy mindenki tanulmányozza át a táblázatokat. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így megköszöni a jelenlévők 
munkáját és az ülést 20 óra 10 perckor bezárja. 
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K.m.f. 

 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


