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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 Papp György alpolgármester 2017. évi 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

425/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
Papp György alpolgármester 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

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

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester 
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 425/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Alpolgármesteri beszámoló 
2016. december és 2017. november közt eltelt időszakról 

 
Tisztel Polgármester úr! 
Tisztelt képviselő társaim! 

 
A 2016-os év tapasztalataival gazdagodva igyekeztem még hatékonyabbá és gyakorlatiasabbá 
tenni munkámat.  Szeretnék beszámolni Önöknek ebben az évben végzett munkámról. 
Győri Máté polgármester úrral egyeztetve, a következő feladatokat kaptam: 

• Ercsi város közbiztonságával kapcsolatos Közbiztonsági Munkacsoport irányítása 
továbbra is.  A 2017-es év intézkedési tervének végrehajtása és ellenőrzése, illetve a 
2018 év előkészítése. 

• A város közlekedési rendje felülvizsgálatának előkészítése és képviselő testület elé 
terjesztése 

• Az EU által indított roma felzárkóztatási program helyi koordinálása, illetve ezekből 
adódó feladatok végrehajtása, ellenőrzése és egy hosszabb távú stratégia kidolgozása 

• civil szervezetekkel való kapcsolattartás illetve egy-egy területen tevékeny 
közreműködésem. 

• Polgármester úr általános helyettesítése, illetve polgármester úr kérésére különböző 
tárgyalásokon való részvétel. 

• általános feladatok: bizottsági – képviselőtestületi – kisebbségi önkormányzatok – 
referensi értekezletek – intézményvezetői értekezleteken való részvétel   

 
Ercsi város közbiztonsága: 
A mottóm továbbra is az, hogy élhető és vonzó legyen városunk a cégek és esetleg ide 
költözni vágyó emberek számára. Ezért most is elsődleges prioritás, hogy stabil közbiztonság 
legyen.  Havonta összeülő közbiztonsági munkacsoport a havi szintre lebontott feladatok 
meghatározásával és állandó egymásközti konzultációval meghozta a várva várt eredményt. 
Elöljáróban elszeretném elmondani, hogy míg a rendőrség által közölt adatok szerint 2014 
évben 1000 körüli bűnesetet regisztráltak, addig 2017 évre ez a szám drasztikusan 
lecsökkent, már csak 167 eset volt !!!    
Ehhez a jó eredményhez vezető út nem volt könnyű és tisztában vagyunk vele, hogy a 
megtartása szintén nehéz lesz. 
 
Milyen intézkedéseket tettünk : 
A munkacsoport fölvette az év elején a MOL biztonsági szolgálat vezetőjével a kapcsolatot, 
ez lehetőséget adott arra, hogy a Mol kamerarendszere a város felé is pásztázva értesíti 
rendőröket, ha esetleg gyanús mozgásokat tapasztal. Ugyancsak együttműködést ajánlott fel a 
helyi vadásztársaság is. Velük kiegészülve egy komoly riasztási hálózat alakult ki, mely talán 
már reményt adhat arra, hogy a várost övező véderdőt megvédhessük és a felújított kápolna is 
védettséget élvez. 
 A szomszédság őr mozgalom sajnos nem hozta meg azt az eredményt, amit vártunk tőle. A 
munkacsoport ezért úgy döntött, hogy az időskorúak és rászorulók védelme fontosabb.  Ezért 
a szociális bizottság részére átadott 18 db eszközt. A Perzekútor Kft tájékoztatása alapján 
mondhatom, hogy a rendszer működik. Már életet is mentett és bűnelkövető is horogra akadt.  
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Örömmel tapasztaltuk, hogy polgárőrségünk – Christe Rezső parancsnok vezetésével – a 
megye egyik legjobb szervezetévé nőtte ki magát. Ennek köszönhetően parancsnok úr a 
megyei vezetőség tagja lett. 
Szabó Zoltán r.alezredes beszámolója alapján az utóbbi két évben tapasztalható nyugodt 
időszak már régen nem volt Ercsiben /augusztus hónapban egyáltalán nem történt bűneset !!!/. 
Tudjuk, nem ülhetünk a babérjainkon.  Bízunk benne, hogy a 2017-es évforduló is nyugodt 
lesz – az előző év végékhez hasonlóan –, de fel vagyunk készülve, hogy kihívásokkal kell 
szembenéznünk. A munkacsoport igyekszik minél gyorsabban reagálni a kialakult helyzetekre 
November hónap végén megtartotta utolsó ülését a munkacsoport és elkészítette a 2018-os 
Intézkedési tervet. A városban működő egységek fölkészültek a téli időszakra. A város 
lakosságát folyamatosan tájékoztatjuk az ünnepek alatt is, ha kialakul bármilyen extrém 
időjárási helyzet WEB TV segítségével. 
Közel nem vagyunk az eredményesség felső határánál. Statisztikai adataink jók. Sok bűnözőt 
„kiiktattunk„ de a városban élő emberek szubjektív biztonságérzetén a statisztikai adatok 
javulása még nem tapasztalható.  A 2018-as év során ezen szeretnénk javítani. 
 
Ercsi város közlekedési rendjének felülvizsgálata és képviselő testület élé terjesztése 
A város közlekedési rendjét 5 évente felül kell vizsgálni. A tervezési munkát az 
önkormányzat egy szakértő cégre bízta, akik már korábban ezt a feladatot végezték Ercsiben.  
Az előkészületi munkákat a munkacsoport vállalta fel. Szabó Zoltán r. alezredes úr 
irányításával egy hónapon keresztül utcáról utcára járva mértük fel a jelenlegi helyzetet, majd 
tettünk javaslatot a változtatásokra. Ez a változtatás már időszerű volt a megnövekedett 
gépkocsi forgalom és a KRESZ szabályait nem mindig betartó polgártársaink miatt. A 
gyakorlati végrehajtás 2018 év tavaszától várható a munkacsoport javaslata szerint. 
 
Az EU által indított roma felzárkóztatási program 
Az Európai Parlament által elindított roma felzárkóztatási program a ROMACT keretén belül 
Forgács István ismert romaügyi szakértő és csapata kereste meg önkormányzatunkat. Ez a 
program egy merőben más megközelítésben szemléli az egyébként sem könnyű „roma 
helyzetet”. Nyíltan vállalt roma származása számunkra hitelessé tette az általa képviselt 
programot. Az alapelv az, hogy minden cigány közösség más és más, ezért a feladatokat is 
differenciáltan kell meghatározni.    
Ez a feladat egy nagyon összehangolt és komplex munka, mivel a családok szintjén kell a 
munkát elkezdeni. Első lépésben a családok helyzetének felmérése a feladat, pontosabban egy 
hasonlattal élve, mint amikor az orvos egy komplett kivizsgálást rendel el, majd a diagnózis 
felállítását követően a legjobb terápia alkalmazásával elkezdődik a beteg gyógyítása. Sajnos 
az EU, mint eddig sok másban is, nem volt következetes és az ígéretes program nem 
folytatódott. 
Szerencsénk, hogy még sem fulladt kudarcba a kezdeményezés, mivel városunk elnyert egy 
pályázatot / TOP-5.2.1-15-FEI-2016-00002 /melyben lehetőség nyílt a munka folytatására és 
sikerült ehhez megnyerni Forgács Istvánt és csapatát. 
 
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás: 
A civil szervezetekkel való kapcsolattartást már egy fokkal jobb szinten sikerült 
megvalósítani.  
Elsődlegesen a Polgárőrséget említeném, melynek Polgármester úrral sok éve tagjai is 
vagyunk és lehetőségeinkhez képest szoktunk éjszakai szolgálatot adni, olykor rendőri 
közreműködéssel. 
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Igyekszem segíteni az Ercsi Kinizsi SE munkáját, mint megválasztott elnökhelyettes a 
labdarúgó szakosztályban. Polgármester úr hathatós közreműködésének köszönhetően sikerült 
elindítani a már régóta várt új öltöző építését a TAO-s támogatások realizálásával. 
Részt veszek az Eötvös Nyugdíjas és a Honvéd Nyugállományúak klubjának rendezvényein. 
Érintettségem révén a Mozgáskorlátozottak Egyesülete munkáját is igyekszem támogatni. 
Az önkormányzat első egyhetes nyári gyermektáborában, mint szervező-segítő vettem részt.  
Rendszeresen rész veszek a Horvát és Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein 
tanácskozási joggal.  A Roma Önkormányzat munkájában a felzárkóztatási pályázat révén 
már tevőlegesen is részt veszek. 
 
Polgármester úr helyettesítése, illetve tárgyalásokon való részvétel 
Fejér Víz ZRT aktuális közgyűlésein való részvétel/helyettesítés 
Tárgyalás sorozat a MÁV Ercsi állomás felújítása ügyében a NIF Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel. 
HM ingatlangazdálkodás / közfeladatot ellátás céljából bérlő kijelölési jogról.                                                                 
 
Egyéb feladataim: 
A kötelező feladatok a testületi és bizottsági üléseken való részvétel. Minden bizottság 
munkájában havi rendszerességgel részt veszek. A testület munkáját elősegítő referensi 
értekezleteken szintén részt veszek. Nem rendszeresen, de az intézményvezetők értekezleteire 
is ellátogatok. Ebben az évben csak testületi ülés 21 volt! 
Kötelező feladatnak tartom a városi rendezvényeken való részvétel akár tevőlegesen is /pl. 
beszédek tartása/. 2017 évben minden rendezvényen jelen voltam. Minden hónap utolsó 
hetének hétfőjén fogadóórát tartok, de rendkívüli esetben mindig rendelkezésére állok a 
lakosságnak. 
 
Munkatársaimmal való kapcsolatom: 
Az alpolgármesteri feladat megtisztelő, ezért nem röstelltek még mindig kérdezni, mert a 
véleményem még mindig az, hogy a tanulás és a folyamatos információ gyűjtés az alapja 
mindennek. 
Győri Máté polgármester úr fokozatosan és türelemmel vezetett be az alpolgármesteri teendők 
rejtelmeibe. Úgy érzem, bizalommal van irántam és nyugodt lelkiismerettel bízza rám a 
várost, ha el kell mennie valamilyen okból kifolyólag. Dr. Feik Csaba jegyző úr segített a jogi 
értelmezések útvesztőjében egy egészséges, számomra is jól elfogadható koncepció 
kialakításában és ezt a segítséget most is megkapom. 
Képviselő társaimmal is sikerül egy a csapatmunkára alapuló jó együtt gondolkodást úgy 
kialakítani, hogy a célként az eredményesség és hatékonyság kerüljön előtérbe. Úgy érzem a 
már évek óta hatékonyan működő önkormányzati rendszerbe sikerült jól beilleszkednem.  
Köszönet a hivatal minden egyes dolgozójának, akik tanácsaikkal, segítőkészségükkel 
segítették munkámat és most már, mint munkatárs tekintenek rám. 
Bizakodva nézek a jövőbe. Sok munkát elvégeztünk, remélem sokak megelégedésére. Bízom 
benne, hogy jó úton haladunk! 
 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 
 
                                            Papp György  
                                                                                                        alpolgármester  
 
Ercsi, 2017.11.30 
 
 
 


