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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2018. február 8-án 18 óra 05 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök  
    Karsai Gergely bizottsági tag 
    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 
  Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
  Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes 
  Ábrahám Gabriella intézményvezető 
  Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető 
  Kovács Edina intézményvezető 
  Czobor Imre ny.r.alezredes 
  Christe Rezső polgárőr parancsnok 
  Szabó Zsolt polgárőr parancsnok 
  Szük Katalin mb. pü-i irodavezető 

    Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
    Nagy Gábor referens 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 4 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiek folyamán 
csatlakozik a bizottsági üléshez. Elmondja még, hogy az ülésnek 14 napirendi pontja van, 
melyek mindenki részére előzetesen kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, 
észrevétele van-e valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem 
merül fel, javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2018. február 8-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
45/2018. (II.8.) határozata 

a Bizottság 2018. február 8-i nyílt ülésének napirendjeir ől 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók 
2)  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről és az adóztatásról 
3)  A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 
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4)  A Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
Cseppforrás Néptáncegyüttes támogatásáról 

5)  Az Ercsi Kinizsi SE támogatásáról 
6)  A vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatóról 
7)  A civil és egyéb szervezetek 2017. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról 
8)  A városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló rendelet módosításának elfogadásáról 
9)  Az önkormányzati bérlakások állapotáról 
10)  Az Ercsi, Fűzfa utca (hrsz.: 1048/6/J.) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
11)  Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható 
összegéről 

12)  Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról 

13)  Az Ercsi, Vízvári utca 10. (hrsz.: 235/1.) alatti ingatlan elbontásáról 
14)  Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális Térségfejlesztési Kft. közötti vállalkozási 

szerződés megkötéséről  
 

1.) napirendi pont - a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az írásos beszámolók beérkeztek. Christe Rezső polgárőr 
parancsnok a tájékoztatójában leírja, hogy az iskola járatot folyamatosan biztosítják. Kiemeli, 
hogy a továbbiakban az Ercsi Polgárőr Egyesület a posta biztosítását önállóan nem tudja 
vállalni. 
Christe Rezső polgárőr parancsnok elmondja, hogy mivel a tagság többsége dolgozik, 
illetve az ismert augusztusi események miatti fenyegetettség miatt a továbbiakban a posta 
biztosítását nem tudják vállalni önállóan. Abban az esetben, ha a rendőrség rendőrt tud 
biztosítani melléjük, akkor a polgárőrség továbbra is biztosítani tud 1 fő polgárőrt és 
gépkocsit erre a célra.  
Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy erre a témára a Közbiztonsági Munkacsoport soron 
következő ülésén térjenek vissza rá.  Sinatelepen az elmúlt hónapban betörés, illetve lopás 
nem történt. Ellenben a Rendőrségnek rendszeresen intézkedni kell egy ott lakó családnál. A 
tájékoztatóban olvasható, hogy a falopások nagy valószínűséggel nappal történnek, amikor az 
Egyesület nem tud szolgálatot adni. A térfigyelő kamerák egy kivételével mind működnek. A 
meghibásodások egyre gyakoribbak a 13 analóg kamera esetében. A javításuk elérte a kritikus 
pontot, mert a javításhoz szükséges alkatrész már nem beszerezhető. A javításokra szükséges 
keret a költségvetésbe betervezésre került. A kamerák cseréje viszont csak pályázat útján lesz 
megoldható. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a január közbiztonsági szempontból átlagosan 
telt el. Jelentősebb bűncselekmény nem történt. Elmondható, hogy a lopások száma 
emelkedett a tavaly januárhoz képest, melyek egy része a nemrégiben szabadult tótliki 
elkövető rovására írható. Ezt a személyt február elején lopás bűntett miatt a Rendőrség 
őrizetbe vette, majd a bíróság elrendelte az előzetes letartóztatását is. Nőtt az ittas vezetések 
száma, amely külön intézkedéseket igényel. 
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 város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

46/2018. (II.8.) határozata 
a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a város aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 
2.) napirendi pont - tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről és az 
adóztatásról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy dr. Feik Csaba jegyző elkészítette az Ercsi Polgármesteri 
Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Megkérdezi, hogy dr. Feik Csaba jegyző 
kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy kiegészíteni nem kívánja, azonban két dolgot szeretne 
kiemelni. Először is, hogy a gazdálkodás és annak biztonsága talán az elmúlt évek legjobb 
eredményét hozta. Amellett, hogy minden szükséges feladatot el tudtunk végezni, a 
költségvetésünk év végén is szilárd alapon állt és megfelelő biztosítékot nyújtott minden 
feladatra. A Közbiztonsági Munkacsoport egyik színfoltja az önkormányzati munkának. Az 
nyilván nem öröm, hogy erre a munkára a közbiztonság érdekében nagyobb szükség van, mint 
sok más településen. Ez azonban még inkább szükségessé teszi azt a tevékenységet, melyet az 
alpolgármester úr vezetésével a munkacsoport minden tagja lelkesen és lelkiismeretesen itt 
ellát, ideértve azokat is, akik külsősként működnek közre a feladat elvégzésében. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a munkacsoporton belül valóban jó az együttműködés 
mind az állandó mind a meghívott vendégek között. Örömteli a gazdálkodás biztonsága, 
illetve az Ercsi-Sinatelepen történt új szavazókör kialakítása. A szerződések kezelésében némi 
hiányosságot érzékel a határidők betartását illetően.  
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a szerződések nyilvántartásának ügyét komolyabban 
kell venni, már csak az elektronikus nyilvántartás előírási szerint is. 
Győri Máté polgármester javasolja az évekkel ezelőtt határozatlan időre megkötött 
szerződések felülvizsgálatát, mert már korszerűtlenné váltak. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
47/2018. (II.8.) határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek dr. Feik 
Csaba jegyzőnek az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója 
elfogadást. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. 
évben végzett adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
48/2018. (II.8.) határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett adóztatási feladatiról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek dr. Feik 
Csaba jegyzőnek az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett adóztatási feladatairól 
szóló beszámolója elfogadását. 
 
3.) napirendi pont – a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő költségvetés tervezetet több 
egyeztető megbeszélés, valamint bizottsági ülés alapján állították össze. . A szöveges részben 
részletesen olvasható minden, amit az idei évben beterveztünk. . 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy korábban több egyeztetésre került sor az 
intézményvezetőkkel és a civil szervezetek vezetőivel. Tervezéskor a biztonságos működés 
megteremtése volt a cél. Véleménye szerint ez sikerült. A Top-os pályázatokkal kapcsolatban 
felmerült áremelkedések miatti költségnövekedés egy részét az állam átvállalja, egy részét 
viszont az Önkormányzatnak kell kigazdálkodnia.  
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 50 perckor megérkezik. 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a civil szervezetek előző évi működéséről szóló 
beszámolói és a 2018. évre beadott kérelmei időben megérkeztek, azokat a Humán Bizottság 
megtárgyalta. A Humán Bizottság által tett javaslatokat magába foglaló táblázat az 
előterjesztés mellékletét képezi. 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 2018. évi költségvetési rendelet 
elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
49/2018. (II.8.) határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a melléklet szerint elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetését.  
 
4.) napirendi pont – a Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Cseppforrás Néptáncegyüttes támogatásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat részére kérelem érkezett a Magyarok 
Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Cseppforrás 
Néptáncegyüttes négy ercsi tagja részéről, hogy támogatást kérjen a néptáncegyüttes a 
Törökországban megrendezésre kerülő nemzetközi néptánc fesztiválra történő kijutásához. A 
Humán Bizottság a februári nyílt ülésén tárgyalta a támogatási kérelmet és azt a határozatot 
hozta, hogy 20.000,- Ft/ fő összeggel javasolja támogatni a 4 fő utazási költségét. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Cseppforrás Néptáncegyüttes támogatásáról 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
50/2018. (II.8.) határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 80.000,- Ft támogatás biztosítását 
javasolja a Magyarok Öröksége Alapítvány részére – a Cseppforrás Néptáncegyüttes ercsi 
tagjainak (4 fő) a Törökországban megrendezésre kerülő nemzetközi néptánc fesztivál utazási 
költségeihez való hozzájárulásra – az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére.  
 
5.) napirendi pont - az Ercsi Kinizsi SE támogatásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Önkormányzat részére érkezett 2018.évi támogatási 
kérelmében az Ercsi Kinizsi SE külön meghatározta a labdarúgásra, illetve Evezős és túra 
szakosztálya részére az igényelt támogatási összeget. A kérelmet a Humán Bizottság 
véleményezte és az általa javasolt összeggel elfogadásra javasolta a 2018. évi költségvetés 
meghatározásakor a szerint, hogy az Ercsi Kinizsi SE labdarúgás szakosztálya 11.000.000,- 
Ft, az Ercsi Kinizsi SE Evezős és túra szakosztálya: 1.000.000,- Ft támogatásban részesüljön. 
Ercsi Város Önkormányzat az Ercsi Kinizsi SE-vel köti tárgyévi támogatási szerződését, mely 
támogatási szerződésben külön kell meghatározni a labdarúgás és az evezős és túra 
szakosztály működésének céljára megállapított összeget. 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 2018. évi 
támogatásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

51/2018. (II.8.) határozata 
az Ercsi Kinizsi SE 2018. évi támogatásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 12.000.000,- Ft támogatási összeget nyújt 2018. évben az 
Ercsi Kinizsi SE részére az alábbiak szerint: 
 
Ercsi Kinizsi SE (labdarúgás):    11.000.000,- Ft 
Ercsi Kinizsi SE (evezős és túra szakosztály): 1.000.000,- Ft 
 
6.) napirendi pont - a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatóról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
szervezeti és működési szabályzata alapján a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottsága feladat és hatáskörébe utalja a képviselők és családtagjaik vagyonnyilatkozatának 
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nyilvántartását, ellenőrzését. A nyilatkozatok benyújtásához szükséges nyomtatványok 
kiküldésre kerültek. A vagyonnyilatkozatok határidőn belül benyújtásra kerültek a bizottság 
részére. 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 vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 
szóló tájékoztatóról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
52/2018. (II.8.) határozata 

a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatóról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét. 
 
7.) napirendi pont - a civil és egyéb szervezetek 2017. évi támogatásának pénzügyi 
elszámolásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a civil és egyéb szervezetek Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületétől 2017. évre kapott támogatással, az előterjesztéshez mellékelt kimutatás 
alapján, a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámoltak. Az elszámolások tételes 
ellenőrzése jelenleg még folyamatban van. Felhívja a figyelmet arra, hogy a táblázatban, az 
Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány támogatásként kapott összege és az általa 
elszámolt összeg nem egyezik. Kéri, hogy a képviselő-testületi ülésig az illetékes tisztázza, 
hogy csak elírásról van-e szó, vagy tényleg ennyivel számolt csak el a Közalapítvány. 
Tudomása szerint a Humán Bizottság részére benyújtott tájékoztatója alapján a Közalapítvány 
a támogatás teljes összegével elszámolt. 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 civil és egyéb szervezetek 2017. évi 
támogatásának pénzügyi elszámolásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
53/2018. (II.8.) határozata 

a civil és egyéb szervezetek 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az általa támogatott, és határidőre elszámolt civil és egyéb szervezetek 
beszámolóit.  
 
8.) napirendi pont - a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításának elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések 
odaítélése kapcsán felmerült az igénye egy újabb elismerés, az Ercsi Város Közbiztonságáért 
díj rendeletbe foglalásának.  
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dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a rendelet 2. §-a egészült ki az Ercsi Város 
közbiztonságáért díj beiktatásával. E kitüntetés adományozására idén március 12-ig lehet 
javaslatokat benyújtani, az átadás pedig Szent György napján történne. 2019-től már a többi 
kitüntetéssel egyidőben lehet a javaslattétel és az átadás. 
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 városi kitüntető címek, díjak, más 
elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításának 
elfogadásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
54/2018. (II.8.) határozata 

a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását. 
 
9.) napirendi pont - az önkormányzati bérlakások állapotáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő 
bérlakások állapotának felmérésére az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.-t kérte fel. A felmérés 
elkészült a Fő utca 18., Fő utca 45., Táncsics Mihály utca 16., Esze Tamás utca 14., Bajcsy-
Zsilinszky u 32., Feszty Árpád utca 4., Dózsa György út 92., Ó utca 14., Kárpáthy utca 10., és 
a Kishíd utca 4. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban. A beszámoló szerint a bérlakások 
kisebb – nagyobb felújításra szorulnak. 
Szük Katalin mb.pü-i irodavezető elmondja, hogy a Feszti Árpád utca 4., az Ó utca 14. és a 
Kártpáthy utca 10. szám alatti ingatlanok felújítása pályázati pénzből fog megvalósulni, 
legkésőbb idén májusig, mivel a pályázat elszámolása júniusban esedékes. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzati bérlakások állapotáról 
szóló tájékoztatóról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
55/2018. (II.8.) határozata 

az önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az 
önkormányzati bérlakások állapotáról készült tájékoztató elfogadását. 
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10.) napirendi pont - az Ercsi, Fűzfa utca (hrsz.: 1048/6/J.) alatt lévő ingatlan 
megvásárlásáról 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület júniusban elvi támogatását adta az 
Ercsi, Fűzfa utca 1048/6/H-R. hrsz-ú ingatlanok megvásárlására vonatkozó tárgyalások 
megkezdésére. A tárgyalások elindultak az ingatlanok tulajdonosaival. A 1048/6/J. helyrajzi 
számú ingatlan tulajdonosa az önkormányzat részére 2.700.000,-Ft értékben ajánlották fel az 
ingatlant.  Az ingatlan értékbecslése megtörtént, az értékbecslés lehetővé teszi az ingatlan 
ezen az értékén történő megvásárlását. 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, Fűzfa utca (hrsz.: 1048/6/J.) alatt 
lévő ingatlan megvásárlásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
56/2018. (II.8.) határozata 

az Ercsi, Fűzfa utca (hrsz.: 1048/6/J.) alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzata részére megvásárolja az Ercsi, Fűzfa utca hrsz.:1048/6/J. alatt 
lévő ingatlant az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére, 2.700.000,-Ft vételár 
ellenében.  
 
11.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három 
évre várható összegéről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Szük Katalin mb. pü-i irodavezetőt az előterjesztés rövid 
ismertetésére. 
Szük Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény 29/A§-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési 
rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg  a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét.  Ennek értelmében az önkormányzatnak ki kell mutatni a következő három évre 
vonatkozóan a várható saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeit. Az Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete az államháztartáson 
belül folyósított 9,5 millió Ft kölcsön, melyből 2018-ban 5 millió Ft-ot. 2019-ben 4,5 millió 
Ft-ot kell visszafizetni.    
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 
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 



9 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
57/2018. (II.8.) határozata 

Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegének megállapításáról  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítsa meg.  
 
12.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására. 
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy jogszabályi változások okán szükségessé vált Ercsi 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete módosítása. Az SZMSZ 37. § (1) 
bekezdése akként módosult, hogy a régi szöveg helyébe az „Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének …../20… (hó, nap) határozata” szöveg lép. 
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 Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról 5 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
58/2018. (II.8.) határozata 

Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosítását. 
 
 
13.) napirendi pont - az Ercsi, Vízvári utca 10. (hrsz.: 235/1.) alatti ingatlan elbontásáról 

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Vízvári utca 10. szám alatti ingatlant 2007-ben 
megvásárolta az önkormányzat. Az ingatlan állapota folyamatosan romlott és ebből kifolyólag 
balesetveszélyes is. Az ingatlan állapota olyan, hogy a felújítása nem lehetséges. Az elbontása 
csak a megfelelő jogszabályok betartásával lehetséges.  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, Vízvári utca 10. (hrsz.: 235/1.) 
alatti ingatlan elbontásáról 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
59/2018. (II.8.) határozata 

az Ercsi, Vízvári utca 10. (hrsz.: 235/1.) alatti ingatlan elbontásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa az Ercsi, Vázvári utca 10. számú önkormányzati ingatlan elbontását.  
 
14.) napirendi pont - Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális Térségfejlesztési Kft. 
közötti vállalkozási szerződés megkötéséről  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében pozitívan elbírált projektek megvalósítására Ercsi Város Önkormányzat és az 
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodásokat 
kötött. A projektmenedzsment tevékenységet végző Albensis Kft. jelezte a konzorciumot 
vezető Ercsi Város Önkormányzat felé, hogy 2017. november 29-vel ki kíván lépni a 
konzorciumokból, és a kilépésekkel egy időben lemond a projektmenedzseri feladatok további 
ellátásáról. A konzorciumi tag kiválása a konzorciumi együttműködési megállapodások 
módosítását vonta maga után, melynek eredményeképpen a projektmenedzsment 
tevékenységet a megállapodások aláírása napjától Ercsi Város Önkormányzat, mint 
konzorciumvezető látja el. Az Önkormányzat a Regionális Térségfejlesztési Kft.-t szeretné 
megbízni a már megnyert és még elbírálás alatt lévő TOP-os pályázatokat érintő 
projektmenedzsment tevékenység ellátásával. A határozott idejű vállalkozási szerződés 2018. 
február 1-től – 2020. május 31. napjáig tartó időszakra, bruttó 14.842.033,-Ft vállalkozói díj 
ellenében kerülne megkötésre. 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 
Regionális Térségfejlesztési Kft. közötti vállalkozási szerződés megkötéséről 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
60/2018. (II.8.) határozata 

Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális Térségfejlesztési Kft. közötti vállalkozási 
szerződés megkötéséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális Térségfejlesztési Kft. közötti, projektmenedzseri 
feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére bruttó 6.360.870,-Ft 
előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások 
terhére. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális Térségfejlesztési Kft. közötti, projektmenedzseri 
feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére bruttó 6.360.870,-Ft 
előirányzatot biztosítson az Önkormányzat 2019. évi és bruttó 2.120.293,- Ft előirányzatot 
biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére 
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Gólics Ildikó elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, 
észrevétel nem merült fel, az ülést 19 óra 20 perckor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


