
                

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA 

2451 Ercsi, Fő u. 20. Pf.: 20. Telefon: 06(25)515-600, Fax: 06(25)515-601 
www.ercsi.hu, email: polghivatal@ercsi.hu 

 
M E G H Í V Ó 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. március 16-én (csütörtök) 18 óra 
kezdettel nyílt ülést tart. 
  
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme 
 

Napirendi pont:  
 
Nyílt ülés 
 

1) A város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatókról 
2) Tájékoztató a 2016. évi adóérdekeltségi alap felhasználásáról 
3) Az Ercsi, Fűzfa u. 1048/5/B helyrajzi szám alatti ingatlan felajánlásáról 
4) Az Ercsi, Mázsaház u. 11. (hrsz: 938) szám alatti ingatlan felajánlásáról 
5) Az ebek befogására fordított költségek megtérítéséről 
6) A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére 

visszatérítendő támogatás biztosításáról 
7) A „helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton történő 
részvételről 

8) Az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-16 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

9) „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-16 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

10) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 

11) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás 
térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

12) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteiről 
szóló rendelet-tervezete véleményezéséről 

13) A térségi főépítész társulási formában történő alkalmazásáról 
14) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 

(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
15) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről 
és megfizetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

16) A 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről 
17) A 976/5/A/12. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély meg                                                                                             

adásáról 



18) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok 
hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról, új 
versenyeztetési felhívás közzétételéről 

19) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatói tevékenység 2016. évi költségelszámolásáról 

20) A települési értéktár létrehozásának megerősítéséről és a Települési Értéktár Bizottság 
tagjainak megválasztásáról 

21) Az Ercsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

22) Közvilágítás korszerűsítés – kalkulációk 
23) A DIGI Kft. és Ercsi Város Önkormányzat közötti – az Ercsi 1504/1 hrsz. alatti, Ercsi, 

Rákóczi u. – Dózsa Gy. u. kereszteződésénél található víztorony bérbeadására 
irányuló – bérleti szerződésről 

24) Az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződésről 

25) Hatósági eljárás keretében történő állat befogására, elszállítására és elhelyezésére 
előirányzat biztosításáról 

26) Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó, állami tulajdonban lévő erdő 
művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról 

27) Egyebek 
 

Ercsi, 2017. március 14.                
                                                                    Tisztelettel:  
                                                                                                                                                                           
                                                                                                   Gólics Ildikó                                                                                           
                                                                                                 Bizottsági elnök sk.       


