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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gólics Ildikó képviselő 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

423/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
Gólics Ildikó képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Gólics Ildikó képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Gólics Ildikó képviselő 
Határid ő: azonnal 
 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
            Balázs Mária  sk.                 Lippai Csaba  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 423/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 
Tisztelt Ercsi Polgárok! Kedves Választóim!  
 
Jelen beszámolómmal kívánok eleget tenni tájékoztatási kötelességemnek a 2017. évi 
képviselői munkámról.  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság (PFK Biz.) elnökeként, a Humán 
Bizottság alelnökeként és a Közbiztonsági Munkacsoport tagjaként végzem képviselői 
munkámat. 
A PFK Bizottság a munkaterve alapján az alábbi fő feladatokat végezte 2017-ben: 

− a 2017. évi költségvetés részletes megtárgyalása, javaslattétel a költségvetési tételek 
tervezéséhez 

− a költségvetési rendelet év közbeni módosításainak tárgyalása 
− az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének véleményezése   
− az aktuális helyi rendelet módosítások véleményezése 
− az aktuális helyi rendeletek megalkotásának véleményezése 
− önkormányzat részére megvásárlásra történő ingatlan felajánlások megtárgyalása 
− jelzálogjog törlési kérelmek elbírálása 
− közbeszerzési pályázatok véleményezése 
− az önkormányzat pénzügyi helyzetének és a kötelezettségvállalások alakulásának 

folyamatos nyomon követése  
− önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok beszámolójának megvitatása  
− belső ellenőri jelentések megvitatása 
− egyéb pénzüggyel kapcsolatos feladatok, melyek segítik a képviselő-testület munkáját, 

illetve jogszabály teszi kötelezővé az előzetes pénzügyi bizottsági döntés meglétét 
− a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása, 

javaslattétel a Közbiztonsági Munkacsoport részére 
− az önkormányzat részvételével működő társulások beszámolóinak megtárgyalása 
− az önkormányzatot és az intézményeket érintő döntések jogi véleményezése 

 
 
A PFK Bizottság 2017. évre három ellenőrzés elvégzését irányozta elő, melyhez ellenőrzési 
tervet is készített. Az ellenőrzési tervben szereplő témák a következők voltak:  

− Ercsi Város Önkormányzat által, a civil szervezetek részére 2016. évben nyújtott 
vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 

− Hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, hatályosulása 
− Az Önkormányzat által kötött hatályos megállapodások, szerződések és egyéb 

jogügyletek megvalósulásának vizsgálata 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata kötelezően előírja a Pénzügy, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság feladatai között a civil és egyéb szervezetek részére 
nyújtott támogatás elszámolásának ellenőrzését is, melyet 2017. március hónapban ellenőrzött 
a bizottság egy tagja.  
A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és az Önkormányzat által kötött hatályos 
megállapodások, szerződések és egyéb jogügyletek megvalósulásának vizsgálata 2017. évben 
folyamatosan történt. 
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2017. január 1. – 2017. november 30. között 10 alkalommal munkaterv szerinti ülésezett a 
bizottság, soron kívüli ülés 11 alkalommal volt. 
 
A bizottság 2017. januártól – 2017. november 30-ig 388 határozatot hozott, melyeknek 
végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. 
A bizottsági ülések rendkívül magas száma és a tárgyalt napirendek kiemelkedően magas 
száma is tükrözi az elvégzett munka mennyiségét.  
A Bizottság az alábbi rendeletek felülvizsgálatában és megalkotásában vett részt: 

− Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 
− A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról 
− Ercsi Város Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve 
− Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
− A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás 

térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről  
− Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről  
− A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről 
és megfizetéséről 

− Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről 
− A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar 

és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 
− Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról 
− A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 
− Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
− A köztemető használatának rendjéről 
− Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 
− A helyi adókról 
− A közterületek használatáról 
− Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásáról 
− A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
− A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról 
− A településkép védelméről 

 
A Bizottság az alábbi közbeszerzési pályázatok véleményezésében vett részt: 
 

− A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattéli felhívás 

− Az önkormányzati tulajdonú közutak felújítására vonatkozó ajánlattéli felhívás 
− A „Közétkeztetés biztosítása köznevelési és szociális intézmények részre vállalkozási 

szerződés keretében” közbeszerzési ajánlati felhívás 
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− A „Személyszállítási szolgáltatás - 2017” menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás  

− „Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatások fejlesztésével” mini bölcsőde építéséről szóló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás 
 

A közbeszerzési pályázatok véleményezésekor, továbbá az egyéb építési beruházásoknál jól 
együttműködik a PFK Bizottság a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottsággal, döntéshozatalkor 
támaszkodik annak szakmaiságára. 
Ezúton is köszönöm a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság tagjainak munkáját!  

 
A Bizottság az alábbi Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
megvalósuló beruházással kapcsolatos határozat meghozatalában vett részt: 
 

− A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, TOP 
1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás 
megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− A fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú, TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP 3.2.1-15FE1-2016-
00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, TOP 
1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési 
munkálatok biztosításáról 

− A barnamezős területek rehabilitációja tárgyú, TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− A barnamezős területek rehabilitációja tárgyú, TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 

− A fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú, TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 

− Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP 3.2.1-15FE1-2016-
00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás 
biztosításáról 

− A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 

− Bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
− A bölcsőde épület tervdokumentációjának jóváhagyásáról 
− Kerékpárút tervezésének megrendeléséről 

 
A PFK Bizottság támogatta: 

− Ercsi Város Önkormányzatának a Segítő Partnerek a Foglalkoztatásban Szociális 
Szövetkezethez való csatlakozását, 
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− Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezethez való csatlakozását, 
− A Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet 

megalapítását, alapszabályának elfogadását. 
 

Nagyra értékelem városunkban működő civilek tevékenységét. Igyekszem programjaikon 
részt venni, s néhányban magam is aktívan tevékenykedem. 
Részt vettem a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ülésein, támogatom képviselőként 
munkájukat. Ünnepeiken, rendezvényeiken mindig örömmel vagyok közösségükkel.  
Támogatom a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. A ROMACT program sajnos 
véget ért, ugyanakkor elindult a TOP-os felzárkóztatási program, melynek előkészítésében, a 
szakmai vezetővel való egyeztetéseken vettem részt. Hiszem, hogy van értelme a 
következetes szakmai munkának.  
A Közbiztonsági Munkacsoport tagjaként az idén is azt tartottam szem előtt, hogy a jogkövető 
polgárok védelmében tegyünk meg mindent, akár a rendeletek módosításakor, akár a 
közbiztonsági Intézkedési terv végrehajtásakor. Ercsi bűnügyi statisztikája már mutatja az 
elmúlt két év kitartó munkájának eredményeit, ugyanakkor sok a tennivaló a békés egymás 
mellett élés elősegítése érdekében.  
 
Városi programjaink egyre színesebbek, színvonalasabbak, igyekeznek minden korosztályt 
megszólítani. Örülök a teltházas előadásoknak, melyekből volt szép számmal az idén, s 
sajnálom, ha egy-egy értékes előadást, remek előadót csak néhányan tisztelnek meg 
figyelmükkel az ingyenes belépés ellenére. 
 
Továbbra is szeretettel hívom és várom Önöket fogadóórámra, a városi rendezvényekre, 
ünnepségekre, ahol lehetőség van személyes és közösségeinket érintő kérdések 
megbeszélésére.  
S köszönöm eddigi bizalmukat, mikor megkerestek egy-egy ügy, probléma megoldása 
érdekében.  
 
Ercsi, 2017. november 29. 
 
 
     Tisztelettel:    
 

Gólics Ildikó  
       Ercsi Város Önkormányzat  
        képviselője 
 


