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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. november 24-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 
 

a.) Napirendje 
b.) Határozatai  
c.) Jegyzőkönyve 
d.) Mellékletek 

 
NAPIREND 

 
Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről, a peres ügyekről és a 
közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
2. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 

felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                               a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 
3. Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi 

távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. A 2393/2 hrsz. számú Nőtlen Tiszti szálló épületének hasznosítására vonatkozó 

versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás biztosítása érdekében meghirdetett versenyeztetési felhívásra beérkezett 
ajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, a 

közszolgáltató által benyújtott díjkalkuláció elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
7. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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8. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
foglalkoztatottal történő növeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                               a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
9. A Naplemente Bt. tájékoztatója a 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
10. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi 

beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
11. A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat 

eredménytelenné nyilvánításáról, új pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
12. Az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
13. Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
14. Az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről 

Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
15. Az Önkormányzat részére, fémvázas sátrak vásárlására előirányzat biztosításáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
16. A 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 

Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
17. Az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
18. Az Ercsi, Kishíd u. 4. (hrsz.: 350.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
19. Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatt lévő ingatlan ½-ed részének 

felajánlásáról szóló döntéshozatal elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
20. Ercsi vízbázis területén található illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
21. Az Ercsi köztéri és intézményeknél elhelyezett játszótéri eszközök ellenőrzésére 

előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
22. Az „Örökmozgó Park” építőmesteri munkára előirányzat biztosításáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
23. A Sinatelepi szabadidő park elektromos ellátásának telepítéséről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
24. A helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
25. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
26. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: Bizottságok 

 
27. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
28. Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
29. Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
30. Papp György alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
31. A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Humán Bizottság 
 
32. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
33. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
413/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. november 24-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
414/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. Dr. Ákos Eleknek és Dr. Koppány Tibornak, az Önkormányzat 

jogi képviselőinek, továbbá Dr. Pusztai Attila ügyvédnek az 
Önkormányzat érdekében végzett ügyvédi tevékenységéről és a 
peres ügyekről készült tájékoztatója elfogadásáról 

 
415/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor, az Önkormányzat jogi 

képviselői részére, egyszeri megbízási díj összegének az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésébe történő betervezéséről 

 
416/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő közbeszerzési 

feladatok ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 
 
417/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás eredményessé 
nyilvánításáról 

 
418/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó 

közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
érvénytelenné nyilvánításáról  

419/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat 
érvényessé nyilvánításáról  

 
420/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
 
421/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére 

vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások 
biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 

 
422/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi 2393/2. hrsz-ú, nőtlen tiszti szálló épületének 

hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás 
eredménytelenné nyilvánításáról 
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423/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében meghirdetett 
versenyeztetési felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
424/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó, a közszolgáltató által benyújtott díjkalkuláció 
elfogadásáról 

 
425/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. törzstőke megemeléséről  
 
426/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 1 fő teljes munkaidős 

közalkalmazott foglalkoztatottal történő növeléséről 
 
427/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a Naplemente Bt. 2015. évi bevételeinek és kiadásainak 

alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról  
 
428/2015. (XI.24.) Kt. sz. hatá. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. 2015. III. negyedévi pénzügyi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
429/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt 

pályázat eredménytelenné nyilvánításáról  
 
430/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi Egészségügyi Központ közalkalmazotti létszámának 

emeléséről, a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 
közalkalmazotti formában történő ellátására pályázat kiírásáról 

 
431/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálati 

feladatainak ellátásáról 
 
432/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 
433/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről  
 
434/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Önkormányzat részére, fémvázas sátrak vásárlására 

előirányzat biztosításáról 
 
435/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 
436/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6) szám alatt lévő ingatlan 

felajánlásáról 
 
437/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Kishíd utca 4. (hrsz.: 350) szám alatt lévő ingatlan 

megvásárlásának elutasításáról 
 
438/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan 

½ részének ajándékozás címén történő elfogadásáról szóló 
döntéshozatal elnapolásáról 

 
439/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi vízbázis védőterületén és környezetében illegálisan 

elhelyezett hulladék felszámolásáról 
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440/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az Ercsi köztéri és az intézményeknél elhelyezett játszótéri 
eszközök ellenőrzésére előirányzat biztosításáról 

 
441/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. az „Örökmozgó Park” építőmesteri munkáira előirányzat 

biztosításáról 
 
442/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a Sinatelepi szabadidő park elektromos ellátásának telepítéséről  
 
443/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
444/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
 
445/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. Papp György alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 
446/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. Papp György alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
447/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
 
448/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának módosításáról 
 
449/2015. (XI.24.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 
R e n d e l e t e k 

 
29/2015. (XI.25.) ök. rend. a helyi adókról 
 
30/2015. (XI.25.) ök. rend. a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
 
31/2015. (XI.25.) ök. rend. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
32/2015. (XI.25.) ök. rend. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. 

november 24-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester     

 Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő    

 Gólics Ildikó képviselő 
 Karsai Gergely képviselő     
 Lippai Csaba képviselő 

   Propszt Zsolt képviselő    
 Sandi József képviselő 

                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
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Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2015. 
november 24-i nyílt ülését 18.30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés 8 képviselő 
jelenlétével határozatképes, Karsai képviselő úr jelezte, hogy később tud majd csatlakozni a 
munkához. Majd elmondja még, a kiküldött meghívó szerint 33 napirendi pontról szükséges 
tárgyalni. Kérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve azokon kívül kérdése, 
más mondanivalója?  
 
Sandi József képviselő napirendi pontok tárgyalása előtt szeretne szót kérni. 
 
Győri Máté polgármester szintén napirendi pontok előtt kíván néhány közérdekű információt 
megosztani a jelenlévőkkel. Majd kéri, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. november 24-i nyílt ülése 
napirendjeiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

413/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2015. november 24-i nyílt ülése napirendjeiről 

 
Nyílt ülésen:  
 

1. Az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről, a peres ügyekről és a 
közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

3. Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi távfelügyeleti 
szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A 2393/2 hrsz. számú Nőtlen Tiszti szálló épületének hasznosítására vonatkozó 
versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
biztosítása érdekében meghirdetett versenyeztetési felhívásra beérkezett ajánlatok 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, a közszolgáltató 
által benyújtott díjkalkuláció elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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7. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
foglalkoztatottal történő növeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

9. A Naplemente Bt. tájékoztatója a 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi 
beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról, új pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

12. Az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

13. Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

14. Az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

15. Az Önkormányzat részére, fémvázas sátrak vásárlására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

17. Az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi, Kishíd u. 4. (hrsz.: 350.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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19. Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatt lévő ingatlan ½-ed részének felajánlásáról 
szóló döntéshozatal elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Ercsi vízbázis területén található illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Az Ercsi köztéri és intézményeknél elhelyezett játszótéri eszközök ellenőrzésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az „Örökmozgó Park” építőmesteri munkára előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Sinatelepi szabadidő park elektromos ellátásának telepítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: Bizottságok 
 

27. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

28. Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

29. Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
30. Papp György alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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31. A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

32. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

33. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester átadja a szót Sandi képviselő úr részére. 
 
Sandi József képviselő elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott egy javaslat, amely a 
kamerarendszer 24 órás őrzésre történő kibővítéséről szólt, egyelőre december hónapban. Ott azt 
kérték, hogy az erről szóló előterjesztés már erre az ülésre kerüljön be. Majd elmondja még, az ehhez 
szükséges összeg kiszámítása nagyon egyszerű, a jelenlegi költségnek – 12 órás – a duplájával kell 
számolni, továbbá, a rendőrök elmondása szerint a szolgálatot meg is tudják szervezni. Szeretné, ha 
erről döntés születne. 
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy – mivel a cél az volt, hogy az ünnepek alatt legyen a teszt 
időszak – a 24 órás őrzés 2015. december 15-től 2016. január 15-ig történjen. Majd azt kéri a 
bizottságok referenseitől, jegyzőkönyv íróktól, illetve a bizottságok elnökeitől is, hogy amennyiben 
egy témában a bizottság részéről döntés születik, gondoskodjanak arról, hogy az előterjesztés 
kerüljön a Képviselő-testület elé, s ilyen formában ne sikkadjon el a dolog. Majd rátér az általa 
említett közérdekű információk közlésére: elmondja, az iskola elkészült, a műszaki átadás 
megtörtént. A felújított épület átadása 2015. december 10-én 15 órakor lesz, mely alkalomra 
mindenkit szeretettel vár, az iskola főbejáratánál lesz. A Hétszínvirág Óvoda bővítési munkálatai is a 
végéhez közelednek, annak átadása az óvodai karácsonyi műsorral egybekötve, 2015. december 18-
án fog megtörténni. Továbbá elmondja még, tartanak majd egy nyílt napot, melynek alkalmával a 
szülők, illetve minden érdeklődő az épületet bejárhatja. Javasolja az intézményvezetőnek, hogy a 
nyílt napot még 18-a előtt tartsák meg, hiszen utána már sokan nem mennek óvodába. Majd 
elmondja még, a beköltözéssel, birtokbavétellel meg kell várni az épület használatbavételi 
engedélyét, hiszen anélkül – jogosan – nem kívánja használatba venni azt az intézményvezető. Majd 
az elkövetkezendő adventi időszakról szól néhány szót, elmondja, a hagyományokhoz híven advent 
négy vasárnapján a Templom téren lesznek vásárok, előadások, s az utolsó adventi vasárnap kerül 
majd megrendezésre a városi karácsony a Művelődési Házban. Ezután rátér az első napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: Az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről, a peres 
ügyekről és a közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-383/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd a második határozati javaslattal kapcsolatban 
hozzáteszi még, ügyvéd uraktól azt kérte, hogy a bruttó 889.000 Ft kifizetését halasszák el a 
következő évre, s ők nagylelkűen ehhez hozzá is járultak, s ezt köszöni nekik. Majd elmondja még, 
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Dr. Pusztai Attila nemcsak mint közbeszerzési szakértő segíti az önkormányzat munkáját, hanem van 
egy folyamatban lévő per is, melyben ügyvédi feladatokat lát el. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző javasolja, hogy az első határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy 
beleveszik Dr. Pusztai Attila ügyvédi tevékenységéről és a peres ügyekről szóló tájékoztatója 
elfogadását is, a harmadik határozati javaslatból pedig vegyék ki a „peres ügyekről” szóló tájékoztató 
elfogadását.  
 
Győri Máté polgármester a jegyző úr által javasolt módosításokkal együtt először az első határozati 
javaslatról kéri a döntés meghozatalát. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ákos Eleknek és Dr. Koppány Tibornak, az 
Önkormányzat jogi képviselőinek, továbbá Dr. Pusztai Attila ügyvédnek az Önkormányzat érdekében 

végzett ügyvédi tevékenységéről és a peres ügyekről készült tájékoztatója elfogadásáról 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

414/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
Dr. Ákos Eleknek és Dr. Koppány Tibornak, az Önkormányzat jogi képviselőinek, továbbá Dr. 

Pusztai Attila ügyvédnek az Önkormányzat érdekében végzett ügyvédi tevékenységéről és a 
peres ügyekről készült tájékoztatója elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeknek, 
az Önkormányzat jogi képviselőinek, továbbá Dr. Pusztai Attila ügyvédnek az Önkormányzat 
érdekében végzett ügyvédi tevékenységéről, továbbá a peres ügyekről készült tájékoztatóját 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester              

Határid ő: azonnal 
 

Győri Máté polgármester kéri, hogy aki egyetért Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédek 
részére a bruttó 889.000 Ft megbízási díj összegének a 2016. évi költségvetésbe történő 
betervezésével, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor, az 
Önkormányzat jogi képviselői részére, egyszeri megbízási díj összegének az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésébe történő betervezéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

415/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor, az Önkormányzat jogi képviselői részére, egyszeri 

megbízási díj összegének az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe történő betervezéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor, az 
Önkormányzat jogi képviselői részére egyszeri megbízási díj kifizetésére bruttó 889.000,- Ft 
előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében.  
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összegnek a 2016. évi költségvetésbe történő 
betervezésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert – a 2016. évi költségvetés elfogadását 
követően – a megbízási díj kifizetésére. 
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 Felelős: Győri Máté polgármester  
  Dr. Feik Csaba jegyző 

Határid ő: a 2016. évi költségvetés elfogadása 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki a jegyző úr által elmondott módosítással együtt 
elfogadja a harmadik határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő 
közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
416/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő közbeszerzési feladatok ellátásáról készült 
tájékoztatója elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő 
közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester              

Határid ő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                       a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-402/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, felkéri Dr. 
Feik Csaba jegyzőt, hogy a képviselőket név szerint szólítsa szavazás céljából. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző név szerint szólítja a képviselőket, akik igen, nem, tartózkodom szavazukat 
adhatják. 
  
Papp György alpolgármester  igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó képviselő  
igen,  Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Lippai Csaba képviselő  igen, Propszt Zsolt 
képviselő igen, Sandi József képviselő  igen, Győri Máté polgármester  igen szavazatát adja. 
     

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás eredményessé nyilvánításáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
417/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás eredményessé nyilvánításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Parkoló építése a Hétszínvirág 
Óvodához” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról szintén név szerinti 
szavazással döntsenek, ezért újra felkéri jegyző urat a képviselők neveinek felolvasására. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik név szerint szavaznak. 
 
Papp György alpolgármester  igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó képviselő  
igen,  Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Lippai Csaba képviselő  igen, Propszt Zsolt 
képviselő igen, Sandi József képviselő  igen, Győri Máté polgármester  igen szavazatát adja. 
     

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok érvénytelenné 

nyilvánításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
418/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Parkoló építése a Hétszínvirág 
Óvodához” tárgyú közbeszerzési pályázati kiírásra a Kernbau Kft. (2451 Ercsi, Gozsdu Elek u. 18.), 
valamint a Vertexwall Kft. (2038 Sóskút, Kölcsey u. 2/a) beérkezett ajánlata érvénytelen. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a harmadik határozati javaslatról szintén név szerinti 
szavazással döntsenek. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző név szerint szólítja a képviselőket. 
 
Papp György alpolgármester  igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó képviselő  
igen,  Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Lippai Csaba képviselő  igen, Propszt Zsolt 
képviselő igen, Sandi József képviselő  igen, Győri Máté polgármester  igen szavazatát adja. 
    

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvényessé nyilvánításáról 8 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
419/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlat érvényessé nyilvánításáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Parkoló építése a Hétszínvirág 
Óvodához” tárgyú közbeszerzési pályázati kiírásra a Tre-Men Kft. (2451 Ercsi, Panoráma u. 14.) 
beérkezett ajánlata érvényes. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a negyedik határozati javaslatról név szerint szavazzanak. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik név szerint szavaznak. 
 
Papp György alpolgármester  igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő  igen, Gólics Ildikó képviselő  
igen,  Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Lippai Csaba képviselő  igen, Propszt Zsolt 
képviselő igen, Sandi József képviselő  igen, Győri Máté polgármester  igen szavazatát adja. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
420/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elbírálásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Parkoló építése a Hétszínvirág Óvodához” tárgyú 
közbeszerzési felhívásra beérkezett ajánlatok alapján a Tre-Men Kft. (székhelye: 2451 Ercsi, 
Panoráma u. 14.) 3.924.800 Ft összegű ajánlatát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
e határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 420/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/515-600 
Fax:  06/25/515-601 
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma: 11990101-06156491-10000001 
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Megrendelő, másrészről 
 
TRE-MEN KFT. 
Székhely: 2451 Ercsi, Panoráma utca 14.   
Telefon: +36/30/9428753  
Fax: +36/25/490276 
E-mail: tre-men@tre-men.hu 
Adószám: 12435739-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10403174-50526768-52571009 
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Képviseli: Elcsics Gergely László (Cím: 2451 Ercsi Panoráma utca 14., Elérhetőség: 
+36/30/9428753) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: „Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” közbeszerzési eljárásban 
meghatározott feladtok, a kiadott dokumentáció, felhívás és a Vállalkozó ajánlata szerint, mely 
dokumentumok jelen szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletét képezik. 
 
2. A szerződés időtartama 
 
2.1. Felek a jelen szerződést annak megkötésétől számított 30 nap, határozott időtartamra kötik 
azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül köteles a szerződést teljesíteni. A teljesítési 
határidő magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló megnyitásának 
a napja jelen szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 3 nap.  
 
2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján az építési 
beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 
 
3. A teljesítés 
 
3.1. A teljesítés helye: 2451 Ercsi, Türr István u. 15. (hrsz.: 986) 
 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy. Vállalkozó képviselője: Elcsics Gergely László, vagy az által írásban 
meghatalmazott személy. A szerződés teljesítése körében a felek közötti kapcsolattartás kizárólag a 
képviselők, illetőleg az építési napló útján történik. A képviselőknek nem áll jogukban a szerződést 
módosítani.  
 
3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a 
közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában megjelölt. 
 
3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkahelyen vezetett naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, azzal hogy a Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett építési 
naplót legalább 5 munkanaponként ellenőrizni az általa megbízott jelen szerződés 5.5 pontjában 
szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 
 
4. Vállalkozó kötelezettségei: 
 
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy alvállalkozóval 
végzi az e tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. A vállalkozó a 
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  
 
4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres 
átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra.  
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4.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden 
kötelezettséget - ezen belül különösen a feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet - a tőle 
elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a 
Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, valamint 
az európai uniós és a magyar jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági 
előírásoknak megfelelően teljesíti. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, 
esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két 
munkanappal előbb értesíteni. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban 
meghatározott határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 
 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó 
jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot 
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat építési naplóban rögzíteni, és ebben felhívni a 
Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. 
 
Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái 
vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül 
megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban 
elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban 
az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta. 
 
4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ alapján –  az egész építkezés biztosítására teljes körű 
építési-szerelési biztosítást kötött (ún.: „Construction All Risk”, továbbiakban: C.A.R.). 
 
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki vezetőt, 
továbbá a munka hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú személyzetet a 
közbeszerzési iratokban megadottak szerint. A felelős műszaki vezető személyét a Vállalkozó 
kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 § -ban meghatározott feladatokat az ajánlatában 
meghatározott felelős műszaki vezetővel elvégeztetni. Amennyiben a felelős műszaki vezető 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott bármely kötelezettségét megszegi, a 
Megrendelő írásban az építési naplóba történő bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban foglalt valamely kötelezettség a felszólítás építési naplóban történt 
bejegyzésétől számított 15 napon belül sem teljesül, a Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli 
nyilatkozattal a szerződéstől elállni, továbbá a kötelezettségek megszegéséből eredő kárának 
megtérítését követelni a Vállalkozótól. 
 
4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a 
rendelkezésére állnak. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait. 
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4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. 
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. 
 
4.11. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 
 
4.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás során folytatott munkák során keletkező törmeléket 
elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 
4.13. Vállalkozó köteles részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
 
4.14. Vállalkozó a teljesítés során köteles mindvégig együttműködni a Megrendelővel. Vállalkozó az 
esetlegesen szükségessé váló, előre nem látható pótmunkákról, azok felmerülésekor haladéktalanul 
köteles a Megrendelőt tájékoztatni és a szükségesnek ítélt pótmunkákat az építési naplóban rögzíteni.  
4.15. A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat, 
illetve az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása 
nem történhet meg (többletmunka). 
 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban meghatározott 
feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vállalkozó a 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségeit megszegi, a megrendelő jogosult – jelen 
szerződés 4.7 pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazva – a szerződéstől elállni, és 
érvényesítheti a vállalkozó szerződésszegéséből eredő kárának a megtérítési igényét. 
 
4.16. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező 
munkavállalóival vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.17. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat 
és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben további dokumentumok 
készítése szükséges köteles azokat elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.18. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges 
észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára kifogásként nem 
hivatkozhat. 
 
4.19. Vállalkozó megerősíti, hogy a munka kivitelezéséhez ajánlattételi felhívást és az átadott 
dokumentációt áttanulmányozta, a munkaterületet bejárta, a munkaterület körülményeit megismerte, 
a megállapodott vállalási összegben szerepeltette. Az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket 
az elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. 
A vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó 
kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 
megelőzően nem jelzett. (Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 3. §.) Vállalkozó a jelen szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, 
illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, 
mint szakvállalat saját felelősségükre ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a 
Beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. 
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osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, 
zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki 
és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 
 
4.20. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt Vállalkozó Megrendelő részére köteles 
bemutatni. E kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozónak 3 munkanappal megelőzően kell az 
eltakarásra kerülő munkarész elfedéséről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezt nem 
teljesíti, a munkarész teljesítés igazolása nem történik meg, illetőleg az eltakarás megszüntetésével 
járó munkálatokat köteles elvégezni. Amennyiben a Megrendelő építési naplóba bejegyzett 
felszólítását követő 3 napon belül nem szünteti meg az eltakarást a Vállalkozó, akkor a Megrendelő 
jogosult azt a Vállalkozó költségén más vállalkozóval elvégeztetni. A megrendelő írásban értesíti a 
Vállalkozót az eltakarítási munkák elvégeztetéséről, illetőleg azok költségeiről. A Vállalkozó köteles 
a Megrendelő – eltakarás megszüntetésével kapcsolatos munkák elvégeztetésére, illetőleg azok 
költségeire vonatkozó – levelének kézhezvételétől vagy az építési naplóba történő bejegyzésétől 
számított 3 napon belül az eltakarás megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Megrendelőnek 
megfizetni. 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a tervezővel 
minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
4.22. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és azok műtárgyai 
károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, 
megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó 
feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség, és viselnie kell 
annak következményeit. 
 
4.23. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való gondoskodás – 
az építési beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására vonatkozó eljárásokra. 
 
4.24. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiadásához és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges, 
valamint általa biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani az 
építési beruházás készre jelentésével egyidejűleg, illetve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
időpontjáig és a műszaki – átadás átvételi eljárás során a Megrendelővel együttműködni.  
 
4.25. A Vállalkozó köteles biztosítani a beruházás ütemterv szerinti megvalósításához szükséges 
erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat 
(többlet-létszám, műszakszám, stb.) is. Köteles továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és 
koordinációval biztosítani, hogy az alvállalkozók egymással összhangban és a lehető legnagyobb 
hatékonysággal végezhessék kijelölt feladataikat. A jelen Szerződéses aláírásával a Vállalkozó 
megerősíti, hogy valamennyi olyan erőforrás rendelkezésére áll, amelyek a beruházásához 
megvalósításához szükségesek. 
 
4.26. A beruházásból esetlegesen eredő forgalmi korlátozások és lezárások miatt a Vállalkozó 
köteles fokozottan együttműködni a Megrendelő által megjelölt kommunikációs kapcsolattartó 
személlyel vagy szervezettel. E körben szükség esetén a Vállalkozó napi rendszerességgel köteles 
adatot szolgáltatni az aktuális és várható forgalmi korlátozásokról és lezárásokról, valamint azok 
előrelátható időtartamáról. Vállalkozó a forgalom-szervezési feladatokat ellátó személy vagy 
szervezet intézkedéseivel szemben tűrésre kötelezett. Köteles továbbá együttműködni az érintett 
személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az általa végzett munkálatok egyéb 
nagyberuházások munkálataival a munkaszervezés vonatkozásában összeütközésbe kerülnének. 
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4.27. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a beruházás során az építési területen, a 
szomszédos épületekben, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben általa vagy 
alvállalkozói által okozott károkat. 
 
4.28. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb 
szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. 
Köteles továbbá a munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel önmaga vagy 
alvállalkozói által okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a 
fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó helyreállítási munkákat a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Vállalkozó köteles gondoskodni a 
felvonulási létesítmények létrehozásáról és elbontásáról, valamint a felvonulási és építési területek 
vagyonvédelméről. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezésének, továbbá 
esetleges más közmű (gáz, csatorna) használatának költsége a Vállalkozót terheli. A közmű-
vételezési lehetőséget a Vállalkozó szintén saját költségén köteles megteremteni. 
 
4.29. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat a Vállalkozó kötelezettsége. 
 
4.30. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció biztosítására 
a Felek heti rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, amelynek kezdeményezésére 
a Vállalkozó köteles. Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 órán belül megtartandó rendkívüli 
kooperációs értekezlet összehívására. 
 
4.31. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő 
stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél 
útján is a Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt azok székhelyén tájékoztatni. Ezen tájékoztatási 
kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

4.32. Vállalkozó köteles a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet 
munkavállalóival betartatni, köteles továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 
foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelelni. 

4.33. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, munka- és 
tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az erről készült jegyzőkönyv egy másolatát 
köteles ezt követően a Mérnöknek haladéktalanul átadni. 

4.34. Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát köteles folyamatosan 
ellenőrizni és megkövetelni. Vállalkozó felel az alkalmazottai és alvállalkozói vagyoni és testi 
épségében bekövetkezett károkért. 

4.35. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó a saját dolgozói 
és alvállalkozói tevékenységével összefüggésben felmerülő károkért a teljes munkaterületen baleset-, 
munka- és tűzvédelmi felelősséggel tartozik. 

4.36. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munka-, tűz- és balesetvédelmi 
koordinálása a Vállalkozó feladata. 

4.37. Vállalkozó azonnal írásban, telefonon vagy küldönc útján köteles Megrendelőt és a Mérnököt 
tájékoztatni minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó balesetről. 
Az erre vonatkozó jelentésben köteles rögzíteni a baleset minden ismert körülményét, a személyi 
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sérülés vagy vagyoni kár természetét és ismert mértékét, minden tanú és olyan személy nevét és 
címét, aki ismerheti a baleset körülményeit és részleteit. Vállalkozó köteles továbbá jelenteni minden 
olyan körülményt, amely a Beruházással érintett területen dolgozók testi épségét veszélyezteti, és 
annak elhárítása a Vállalkozó hatáskörén kívül esik. 

4.38. Amennyiben a Vállalkozó a fenti munka-, tűz- és balesetvédelmi kötelezettségeit elmulasztja, 
és azoknak a Megrendelő vagy a Mérnök felhívása ellenére sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a 
munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 
 
5. Megrendelő kötelezettségei: 
 
5.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak átadni a rendelkezésére álló, beruházáshoz szükséges 
információkat, dokumentumokat, hatósági engedélyeket. 
 
5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani. 
 
5.3. Megrendelő köteles a szerződésszerű – jelen szerződés kötelezettségeinek megfelelő – munkát 
átvenni és határidőre megfizetni Vállalkozó részére a 6. pontban meghatározott vállalkozói díjat. 
 
5.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az építési beruházás ellenszolgáltatásának teljesítéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 
 
5.5. Megrendelő köteles részt venni a műszaki átadás-átvételi eljárásban, valamint köteles – műszaki 
ellenőr útján – gondoskodni a teljesítés igazolás kiállításáról az egész építési beruházás 
teljesítésének, befejezésének napján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint. 
 
A teljesítés igazolás kiadására jogosult személy(ek): 
Papp Miklós műszaki ellenőr 
 
5.6. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. 
 
5.7. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárástól számított 
egy éven belül Megrendelő köteles előkészíteni az utófelülvizsgálati eljárást és arra meghívni a 
Vállalkozót. 
 
A Megrendelő kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § -ban meghatározott 
feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. 
 
A Megrendelő köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 § -ban meghatározott feladatokat az 
5.5 pontban meghatározott műszaki ellenőr(ök)kel elvégeztetni, azzal, hogy a fővállalkozó kivitelező 
által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a műszaki átadás átvételi eljárás 
lezárásától számított, tizenöt munkanapon – figyelemmel a Kbt. 130. § (1) bekezdésére és a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontjára – belül a műszaki ellenőr köteles a 
teljesítésigazolást kiállítani és azt a Megrendelő és a Vállalkozó részére megküldeni. 
 
6. Árak, fizetési feltételek: 
6.1. Felek megállapodása és vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a 
vállalkozói díj összege 3.924.800 Ft+ÁFA, amely magában foglalja az építési beruházás 
kivitelezésével, teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá tartalmazza az ajánlattevő 
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által megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 
125. § (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottakra: 
 
A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 
o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a 

fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari rezsióradíj alapján számított 
munkadíjat, 

o a fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket 
és a tervezett nyereséget. 

o a vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek bér- és járulékköltségeit,  
o a kivitelezéshez szükséges alapanyagok, valamint a felhasznált energia költségét,  
o a felmerülő többletmunkákat, illetőleg a közbeszerzési eljárás dokumentációjának mellékletét 

képező tételes költségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének költségét, 
o továbbá az 5 %-os tartalékkeretet. 
o A teljes nettó vállalkozási díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az alább 

megjelölt feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: 
o A megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségei (12 példányban); 
o A szabványok, illetve a Megrendelő által elfogadott minőségbiztosítási dokumentáció szerinti 

minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, valamint a szükséges szakvélemények, 
minőségi tanúsítványok, a Szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések 
költségei, illetőleg a kezelési és karbantartási utasítások (6 példányban) készítésének 
költségei; 

o Szavatossági és jótállási költségek; 
o A Kivitelezési Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények, kerítés, 

ideiglenes kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint a közterület-foglalás 
költségei; 

o A Beruházással érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok beruházás 
előtti műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által ezen területeken 
okozott károk helyreállításának költségei, valamint az építkezés befejezése utáni ellenőrző 
jegyzőkönyv felvételének költségei, illetőleg az e körben esetlegesen felmerülő jogvitákban a 
teljes körű jogi képviselettel és az ítélet végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek; 

o A Kivitelezési Munka megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzat (pl. a 
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes 
létesítmények stb. értéke); 

o A szükséges üzemi próbák, próbaüzem, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, 
valamint a kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége; 

o A közművekkel való összekötés költségei; 
o A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek költségei; 
o a Beruházás teljes kivitelezési idejére vonatkozó építésszerelési és felelősségi biztosítás 

költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét; 
o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 
o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen térítésre 
nem tarthat igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi rendelkezésre álló 
tervdokumentációt, a tételes árazatlan költségvetést és a kiegészítő tájékoztatást, melyet a Vállalkozó 
a megajánlott vállalkozói díja alapján megfelelően beárazott, erre tekintettel adta meg az árajánlatát, 
mely alapján kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben foglalt vállalkozói díjért a teljes 
kivitelezési és kapcsolódó munkákat elvégzi. 
 
Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vállalkozási 
szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a 
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tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
6.2. Vállalkozó jogosult a Kbt. 131. § (1) és (2) bek. szerint a szerződésben foglalt - tartalékkeret és 
áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő 
igénybevételére, előleg-visszafizetési biztosíték fejében és előzetes nyújtása mellett. 
 
6.3. A díj fizetése legfeljebb két részletben, előleg és végszámla alapján, a Dokumentációban és a 
Kbt. 131. §., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § és 14. §-a 
szerint, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan benyújtását 
követően történik.  
 
6.4. Vállalkozó, a vállalkozási díjra, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékletei hiánytalan benyújtását követően, teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés után 
jogosult. 
 
6.5 A Vállalkozó illetőleg az alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatás megfizetésére kijelölt 
bankszámlaszámait jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 4. számú 
melléklet tartalmában változás áll be, a Vállalkozó a megváltozott tartalomról, a változás 
bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon belül 
tájékoztatja a Megrendelőt. 
 
6.6 Vállalkozó, illetőleg a 4.1 szerinti alvállalkozó a számla kiállítására kizárólag a Megrendelő által 
kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie a 
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek az 
ellenszolgáltatás teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A § -nak 
megfelelően eljárni. 
 
6.7. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek 
sincs olyan jogállása, mely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Egyebekben a számlázásra 
és a kifizetésre a mindenkor hatályos ÁFA törvény az irányadó. 
 
6.8. Tartalékkeret lehívásának módja:  
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során olyan, a kiviteli tervdokumentációban 
és az árazatlan költségvetésben nem szereplő munka merül fel, amely a beruházás teljes 
befejezéséhez műszakilag elengedhetetlenül szükséges, azaz amely nélkül a létesítmény 
rendeltetésszerűen nem használható, azt a Vállalkozó a tartalékkeret terhére köteles elvégezni. Az 
ilyen munka felmerülésekor a Vállalkozó haladéktalanul írásban jelezni köteles a Megrendelő felé a 
felmerülő pótmunka jellegét, várható költségeit és szükségszerűségének műszaki indokait. 
Megrendelő – a műszaki ellenőr bevonásával és írásbeli szakvéleményével – legkésőbb a Vállalkozó 
bejelentését követő 15 napon belül írásban dönt. A pótmunka elszámolására a Vállalkozó által az 
ajánlatában tett költségvetés alapján kerül sor.  
 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
7.1. Késedelmi kötbér 
 
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén naponta a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 
0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles, a késedelmi kötbér együttes 
összege azonban nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 15 %-át. Késedelmes teljesítésnek 
minősül a teljes építési beruházás kivitelezésére vonatkozó teljesítési időpontjához képesti 
késedelmes teljesítés. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a késedelmi kötbér értéke 
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eléri a Vállalkozói díj 15 %-t, a Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli 
nyilatkozattal jelen szerződéstől elállni és a késedelmi kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a 
késedelmi kötbért meghaladó kárának a megtérítését is. 
 
7.2. Előleg-visszafizetési biztosíték 
 
A Vállalkozó köteles – legkésőbb a munkaterület átadásáig az igénybevett előlegnek megfelelő 
összegnek megfelelő, a Vállalkozási Szerződés teljes időtartamára (a végszámla benyújtásának 
napjáig) vonatkozó – előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére. A biztosíték – 
a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján – a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként 
a pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Amennyiben a 
biztosíték a Vállalkozói Szerződés határidőben nem áll a Megrendelő rendelkezésére, a Megrendelő 
jogosult jelen szerződéstől a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával elállni és 
követelheti a teljesítési biztosíték teljes összegét, továbbá a szerződés meghiúsulásából eredő 
kárának a megtérítését. 
 
A bank vagy biztosító által vállalt garancia akkor megfelelő, ha: 

• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

• a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 

• futamideje a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló – teljesítés igazolás – dokumentum Vállalkozó részére 
történő kézbesítésétől számított 8. naptári napig tart. 

 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank vagy biztosító kötelezettség- vállalását, 
hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a 
jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt 
összeget. 

 
7.3 Biztosítási szerződés 
 
A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi biztosítási 
szerződéseknek a beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

o A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek 
minimális összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre 
vonatkozik; 

o A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint 
esetenként, és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 

o Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 

 

A Vállalkozó jelen pontban meghatározott szerződéseket köteles jelen szerződés aláírásának napján 
megkötni és jelen pontban meghatározott szerződések egy-egy eredeti példányát a Megrendelő 
részére haladéktalanul, de legkésőbb azok aláírásától számított 10 napon belül megküldeni. 
Amennyiben ezen kötelezettségének – határidőn belül történő – teljesítését a Vállalkozó elmulasztja, 
a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – elállni.  
 
8. Egyéb 
8.1. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkaterületen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni 
 
8.2 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, 
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hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a 
másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy  
Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § (1), (6) és (8) bekezdései 
szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a munkaterület 
átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 
- Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

- Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét köteles a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a jelen szerződés 8.4. pontja szerinti ügyletekről a 
Megrendelő haladéktalanul értesíteni. 

 
8.4. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban  közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem 
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
b) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel 
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
c) Az a) és b) pontok szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
d) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 128. § - 132.§ -okban foglaltak az 
irányadóak. 
 
8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés 
értelmezése vagy szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői 
eljárás segítségével kísérlik meg rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás 
eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság jogosult eljárni a köztük 
fennálló jogvitában. 
 
8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény 
formájában postán feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a 
másik fél részére kézbesítettnek tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott 
közokirattal igazolja, hogy a küldemény kézbesítése sikertelen volt. 
 
8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek kötelezően 
alkalmazandóak a felek között fennálló szerződéses viszonyban. 
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8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az 
építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Kelt:.................................................. 
 
 
 
......................................……….                                         ......................................……….                                        
  Ercsi Város Önkormányzata          TRE-MEN Kft.   
              Megrendelő             Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester    Képviseli: Elcsics Gergely 
László 
 
Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 
- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
- 4. számú melléklet: Vállalkozó bankszámlaszáma 

3. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére, a 
vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-395/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 5. számú 
melléklete), majd átadja a szót Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke részére. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, az elmúlt hónapokban a bizottság megvizsgálta a két cég 
ajánlatát, tárgyalásokat folytattak az ügyvezetőkkel, azokat jegyzőkönyvezték, s számos 
ellentmondást sikerült tisztázniuk is, azonban előfordult az is, hogy állításaikat nem tudták 
bizonylatokkal alátámasztani. Ezért a bizottság azt a döntést hozta, hogy a szerződéseket 30 napos 
határidővel mondják fel.  
 
Dr. Koppány Tibor ügyvéd javasolja, hogy a szerződések ne december 31. napjával, hanem 
december 9. napjával, 30 nap felmondási határidővel legyenek felmondva.  
 
Gólics Ildikó képviselő kéri, hogy a szerződések felmondása 2015. december 9. napjával történjen 
meg. 
 

Győri Máté polgármester elmondja, a megfelelő indokolást (a tárgyalások alapján) ügyvéd urak 
segítségével kívánják majd megfogalmazni. Majd, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, 
kéri, hogy a szerződések 2015. december 9. napjával, 30 napos határidővel történő megszüntetéséről 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 
vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött 

szerződések felülvizsgálatáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
421/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat vagyonvédelmére 
vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására a Szamuráj 07 Kft-vel és a 
Grandpol Bt-vel megkötött szerződéseket 2015. december 9. napjával, 30 napos felmondási 
határidővel felmondja.    
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az Ercsi Város Önkormányzatának 
hatáskörébe tartozó meglévő szerződések felmondására.  
A Képviselő-testület javasolja az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői számára a Szamuráj 
07 Kft-vel és a Grandpol Bt-vel a szerződések felmondását.    
A Képviselő-testület felkéri Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeket a szükséges 
dokumentumok előkészítésére.                       
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Ákos Elek ügyvéd 
               Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
Határid ő: 2015. december 9. 
 

4. napirendi pont: A 2393/2 hrsz. számú Nőtlen Tiszti szálló épületének hasznosítására 
vonatkozó versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-399/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a kezdeményező cég válasza az volt, 
hogy nekik túl magas volt a kiindulási ár, ők attól felfelé licitálni nem tudtak volna. Javasolja, hogy a 
tárgyalásokat indítsák újra, nézzék meg azt, hogy mit tudnak kihozni az épületből. Azonban jelenleg 
a versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról szükséges döntést hozni. Kéri, hogy aki 
egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi 2393/2. hrsz-ú, nőtlen tiszti szálló épületének 

hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

422/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi 2393/2. hrsz-ú, nőtlen tiszti szálló épületének hasznosítására vonatkozó versenyeztetési 

felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi 2393/2. hrsz-ú ingatlan és a hozzá tartozó, 
volt nőtlen tiszti szálló épületének hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívást 
eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

5. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás biztosítása érdekében meghirdetett versenyeztetési felhívásra beérkezett 
ajánlatok elbírálásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-380/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottság a beérkezett 
ajánlatokat megtárgyalta, s a Liquid Porter Kft. ajánlatát elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? Miután nem érkezik észrevétel, más javaslat, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében meghirdetett versenyeztetési felhívásra 
beérkezett ajánlatok elbírálásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
423/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
biztosítása érdekében meghirdetett versenyeztetési felhívásra beérkezett ajánlatok 

elbírálásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó versenyeztetési felhívásra beérkezett ajánlatok alapján a Liquid Porter Kft. 
(székhelye: 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3.) ajánlatát elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
az e határozat melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés megkötésére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Feik Csaba jegyzőt a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2015. (VIII.26) önkormányzati 
rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a rendelet módosítására és a szerződés megkötésére 2015. december 15. 
 

„Melléklet a 423/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozathoz” 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 

 
mely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat (cím: 2451 Ercsi, Fő u. 20.; adószám: 
15727141-2-07; képviseli: Győri Máté polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
valamint a 
 
LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft.  (cím: 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II/24.; 
adószám: 24141613-2/42; cégjegyzékszám: 01-09-992372; KÜJ szám: 103055248; KTJ szám: 
102378499; képviseli: Bársony Zsolt ügyvezető) mint közszolgáltató (a továbbiakban: 
Közszolgáltató) 
 
között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: 
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1. A szerződés tárgya: Ercsi Város közigazgatási területén keletkező, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátása Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete szerint, a 
423/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozat alapján. 

 

2. A közszolgáltatás megnevezése: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és 
elszállítása, ártalmatlanítás céljára történő elhelyezése. 

 

3. A közszolgáltatás minőségi ismérve: Zárt, csepegést és szaghatást kizáró szippantó gépjárművel, 
szennyeződés keletkezése nélkül, illetőleg annak azonnali ártalmatlanítása mellett a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepre szállítása és kiürítése az átadás helyén. 
Az ártalmatlanítás céljából történő átadási hely: 

- az Ercsi, 2822 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító-telepen kialakított fogadó 
akna. 

4. A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Ercsi Város közigazgatási területe. 
 

5. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2016. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig.  
 

6. Közszolgáltató ezúton nyilatkozik, hogy vállalja jelen szerződésben előírt közszolgáltatási feladat 
elvégzését azzal, hogy jelen jognyilatkozatával kijelenti, hogy a szerződés aláírásának, illetve a 
közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezik: 
 

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, 
gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;   
 

b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, 
hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez 
szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, 
fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;  

 
c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen 

keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 
d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő 

településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel; továbbá  
 

e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 
 létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.  
 

7. Közszolgáltató feladatai: 
 
a) Közszolgáltató az Ercsi Város közigazgatási területén keletkezett, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását folyamatosan, rendszeresen és 
teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 
44/B-44/J §-a, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 32/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet, továbbá jelen 
szerződésben foglaltak szerint, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény, valamint egyéb jogszabályi előírások megtartásával. 

 
b) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatáshoz külön jogszabályban meghatározott 

közegészségügyi, technikai és egyéb feltételeket, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós 
és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását. 
 

c) Közszolgáltató a részére bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentés 
sorrendjében, 72 órán belül (szolgáltatást kérővel egyeztetetten) elégíti ki. Vasárnap és az 
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állami ünnepek munkaszüneti napokat jelentenek. Közszolgáltató a rendkívüli szolgáltatási 
igényeket folyamatos rendelkezésre állással, minden nap teljesíti, a szennyvíztelep 
nyitvatartási idejéhez igazítva. 
 

d) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 
járművet, gépet, eszközt és berendezést, garantálja a feladat elvégzéséhez szükséges létszámú 
és képzettségű szakember alkalmazását. 

 
e) Közszolgáltató garantálja a közszolgáltatás folyamatos, rendszeres, biztonságos és bővíthető 

teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését. 
 

f) Közszolgáltató a begyűjtött és leürített szennyvízről olyan nyilvántartást vezet, melyből a 
ténylegesen elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, 
minősége, származási helye, továbbá a begyűjtés időpontja és az ingatlantulajdonos személye 
megállapítható. 

 
 A nyilvántartás települési bontásban tartalmazza a következőket: 

- szolgáltatást igénybevevők listája, 
- szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége m³-ben, 
- fuvarok száma, 
- rendkívüli események, fontos információk megjelölése. 

 
Közszolgáltató az általa nyilvántartott összesített adatokat a Megbízó önkormányzat részére 
félévente átadja. Ezen felül köteles tájékoztatni a Megbízót az általa alkalmazott díj 
mértékéről, valamint a tapasztalatairól.  

 

g) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése során köteles a 
hatályos jogszabályok szerint eljárni. 

 
h) A Közszolgáltató a tevékenység elvégzéséről számlát küld a fogyasztónak, melynek formája 

a fogyasztó választása alapján készpénzátutalási megbízás vagy átutalásos számla. A 
szolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját a megküldött számla tartalmazza. A 
közszolgáltatási díjról szóló számla számlaképe megfelel az egységes számlaképről szóló 
2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak. 
 

i) A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és az esetleges észrevételek, kifogások 
panaszok megtételéhez szükséges információkat Megbízó rendelkezésére bocsátja, amely 
alapján Megbízó tájékoztatja a lakosságot. 
 
j) A szolgáltatás igénybevételére kötelezettek a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket, 
kifogásaikat, panaszaikat a következőképpen jelezhetik: 
 
Telefonon: a Közszolgáltató ügyfélszolgálati munkatársai munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig 
fogadják a bejelentéseket a ……………………… telefonszámon, faxon a ………………. 
faxszámon, személyesen a ………………………….. szám alatti irodáján, levélben a 
…………………… címen, valamint elektronikus úton a ……………………… e-mail címen. 
 

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, kifogások, panaszok kivizsgálását a bejelentéstől, 
illetve az írásbeli megkeresés kézhezvételétől számított 48 órán belül meg kell kezdeni. A 
vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről a megrendelőt 30 napon belül írásban 
tájékoztatni kell.  
 
k) Haladéktalanul intézkedésre köteles a Közszolgáltató környezetszennyezés esetén, ha az a 
közszolgáltatási tevékenységével okozati összefüggésben van. 
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l)  Amennyiben a panasz, észrevétel az Önkormányzat helyi rendeletével kapcsolatos, úgy a 
Közszolgáltató 15 napon belül köteles az ügyiratot – a panaszos egyidejű értesítése mellett – 
Megbízóhoz megküldeni. 
 

m) A fentiek alapján a Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevők részére hozzáférhető 
ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet. Ercsi Város honlapján, az Ercsi 
Polgármesteri Hivatalban és más hivatalos helyiségekben közzéteszi a szolgáltatási 
tájékoztatót, melynek feltételei szerint lehet a szolgáltatást megrendelni, információt és soron 
kívül segítséget kérni. 
 

n) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a 
helyben szokásos módon, felhívás közzététele útján tájékoztatja.  A közszolgáltatás 
feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás 
bekövetkezte előtt 30 nappal – felhívás közzétételével értesíti. 
 

o) Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente részletes 
költségelszámolást készíteni és azt a tárgyévet követő év március 31-ig Megbízónak 
benyújtani.  
 
p) Közszolgáltatónak a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat – ideértve Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 32/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletét 
is – be kell tartania és teljesítenie kell akkor is, ha azok rendelkezéseit e szerződés külön nem 
tartalmazza. 
 

8. Megbízó kötelezettségei: 
  

a) Megbízó a közszolgáltatás hatékony, folyamatos és rendszeres ellátásához a 
közszolgáltató számára információkat szolgáltatja. 

b) Megbízó az Ercsi Város közigazgatási területén működtetett különböző közszolgáltatások 
összehangolásának elősegítésében részt vállal. 

 
c) Megbízó a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenység összehangolását elősegíti. 
 
d) Megbízó a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítja. 

 
e) Megbízó – a közszolgáltató költségelemzése és díjkalkulációja alapján – határozza meg a 

közszolgáltatási díj mértékét. 
 

9. A közszolgáltatás finanszírozása: 
 

a) A közszolgáltatás díjának meghatározásakor a Vgt. 44/D. §-a szerint kell eljárni, a 
kéttényezős ürítési díj mértékét az önkormányzat rendelete tartalmazza. 
 

b) A díjhátralékkal kapcsolatos szabályokat a Vgt. 44/E. §-a tartalmazza. 
 

c) Közszolgáltató évente egy alkalommal – október 31-ig – kezdeményezheti a díj – 
díjkalkuláció alapján történő – felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos 
költségeinek a Vgt. 44/D. § (7) bekezdése szerinti költségelemzéssel alátámasztott, az 
önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változás 
függvényében.  

 

10. Felek rögzítik, hogy a szennyvíztisztító telep szennyvíz-elhelyezési díja része a közszolgáltatási 
díjnak. 

 

11. Közszolgáltató a közszolgáltatás díját az alábbiak szerint szedi be: 
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- a lakosságtól a teljesítést követően, készpénzfizetési számla alapján, 
- a közszolgáltatást igénybevevő szervezetektől külön megállapodás szerint időszaki 

számlázással készpénzben vagy átutalásos fizetéssel. 
 

12. Közszolgáltató – amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési 
engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat – a közszolgáltatás 
körébe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles 
elkülöníteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 
 
13.  Közszolgáltatónak meg kell felelnie a Vgt. 44/F. §-ában foglalt követelményeknek. E szerint:  

 

13.1 Közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt módon – folyamatosan köteles 
gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a 
környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett.  
  

13.2 Közszolgáltató a begyűjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak köteles bejelenteni. A 
vízügyi hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet a begyűjtési tevékenységet végzőkről. 
 

13.3 Közszolgáltatást az végezhet, aki 
a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a 
közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul 
megfelelő ellátását,  
 

b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak 
bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette,  
 
c) közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – 
kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. 
 

13.4. A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon kell 
történnie. 
  

13.5. A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. 
 

13.6. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a 
hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az 
eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. 

 
14. A közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében Megbízó előzetes írásbeli engedélyével 
Közszolgáltató közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe. A közreműködő részére 
teljesítési segéd által végzett munkáért Közszolgáltató teljes felelősséggel tartozik. 

 
15. Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják a szerződést.  

 
16.  Megbízó jelen szerződést a Vgt. 44/G.§ (3) bekezdésében foglalt esetben mondhatja fel. E 
szerint:  

 

A közszolgáltatási szerződés csak akkor mondható fel az önkormányzat részéről, ha a Közszolgáltató 
a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó 

jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek 
tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;  

 
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti. 
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17. Közszolgáltató jelen szerződést a Vgt. 44/G. § (4) bekezdésében foglalt esetben mondhatja fel. E 
szerint: 
 

A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja 
fel, ha  
 

a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a 
Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt 
okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy  

b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak 
a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős 
mértékben sérti. 

 

18.  A felmondási időre a Vgt. 44/G. § (5) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a felmondási időt 
a felek négy hónapban állapítják meg.  

  

19. Közszolgáltató megbízó felé történő költségelszámolási kötelezettségére a Vgt. 44/H. §-át kell 
alkalmazni. E szerint:  
Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 
készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani. 
A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan 
el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 

 

20. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást 
igénybe vevők nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybe vételének időtartalma alatt 
jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint 
természetes személyazonosító adatot, valamint lakcímet kezelni. 
Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor 
hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani, az adatok biztonságos őrzéséről gondoskodni. 
 

21. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
- a határozott idő lejártával, 
- a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
- elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,  
- felmondással. 
 

22. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesítése érdekében egymással 
együttműködnek, a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges tényről, körülményről 
egymást haladéktalanul tájékoztatják. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, a Vgt., Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI.25.) 
önkormányzati rendelete, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

23. Szerződő felek jelen szerződésből fakadó jogvitáik kölcsönös érdekeket figyelembe vevő 
egyeztetés útján rendezik, melynek eredményét írásban rögzítik. Az egyeztetés sikertelensége esetén 
jelen szerződésből fakadó jogvitáik eldöntésére a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 

24. Felek jelen szerződésben foglaltakat elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 

Ercsi, 2015. ……………………………….. 
 

 
 
      Megbízó                                                            Közszolgáltató 
 Ercsi Város Önkormányzat             Liquid-Porter Kft. 
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6. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, 
a közszolgáltató által benyújtott díjkalkuláció elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-386/2015. iktatószámú előterjesztést, majd elmondja 
még, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság ezt a témát szintén megtárgyalta, s 
elfogadásra javasolta. Majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a díjkalkuláció 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó, a közszolgáltató által benyújtott díjkalkuláció elfogadásáról 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
424/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, a közszolgáltató 
által benyújtott díjkalkuláció elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó, a közszolgáltató által benyújtott mellékelt díjkalkulációt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2015. (VIII.26.) önkormányzati 
rendelet módosításának előkészítésére. 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a rendelet módosítására és a szerződés megkötésére 2015. december 15. 
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„Melléklet a 424/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozathoz” 
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7. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-367/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd hozzáteszi még, nagyon sajnálja, hogy az eddig 
érvényben lévő üzleti terv hibásnak bizonyult, s kéri ügyvezető urat, hogy a jövő évre vonatkozóan, 
belső ellenőr asszony segítségét is igénybe véve egy reális üzleti tervet dolgozzanak ki. Majd 
elmondja még, a törzstőke emeléséről szóló javaslatot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, s azt 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. törzstőke 
megemeléséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

425/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. törzstőke megemeléséről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
törzstőkéjét 5.000.000,- Ft-tal – 8.000.000,- Ft-ra – a 2015. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére megemeli.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Orbán Balázs ügyvezetőt a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet 
módosításának előkészítésére. 
  
A Képviselő-testület az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 5.1 pontját az új 
törzstőke okán módosítja.  
 
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőit, Dr. Koppány Tibort és Dr. Ákos 
Eleket, hogy a Kft. Alapító Okiratának módosítását a Cégbírósághoz nyújtsák be. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    
              Dr. Feik Csaba jegyző 
   Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
              Dr. Ákos Elek ügyvéd   
Határid ő: 2015. november 30., illetve folyamatos a  2015. évi költségvetési rendelet módosítása  
 

8. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 1 fő teljes munkaidős 
közalkalmazott foglalkoztatottal történő növeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-394/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. melléklete, majd elmondja még, a Hétszínvirág Óvodában – a bővítés okán – 
több lesz a gyermek, s 100 fő feletti létszám esetén az állam normatívát biztosít az óvodatitkári 
munkakör betöltéséhez. Véleménye szerint ezt a kérést örömmel támogathatják. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Miután nincs, kéri, hogy a plusz 1 fő elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 1 fő teljes 
munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal történő növeléséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
426/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
foglalkoztatottal történő növeléséről 

 
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámát 2016. 
január 1. napjától 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal növeli óvodatitkári 
munkakörben. 
A létszámnöveléshez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok az intézmény 2016. évi 
költségvetésébe kerülnek betervezésre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ábrahám Gabriella intézményvezetőt a szükséges munkáltatói és 
vezetői intézkedések megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a létszámot és a szükséges személyi 
juttatások előirányzatát a 2016. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    
              Dr. Feik Csaba jegyző 
   Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: 2016. január 1. 
 

9. napirendi pont: A Naplemente Bt. tájékoztatója a 2015. évi bevételeinek és kiadásainak 
alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-384/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottság a beszámolót 
megismerte, s elfogadta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságnak a 
tájékoztatót elfogadta és kérték belső ellenőr asszony segítségét ennek az évnek az elszámolása 
áttekintéséhez. 
 
Győri Máté polgármester kérdezi, hogy a pénzügyi elszámolás áttekintése azután fog megtörténni, 
miután az összeget már kifizették? 
 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető tájékoztatást ad arról, hogy ennek a 
határozati javaslatnak az elfogadásával összeg kifizetéséről nem döntenek, ez csak egy előzetes 
tájékoztató, melyet tudomásul kell venni. A Naplemente Bt. jövő év tavasszal számol majd be a 
teljes 2015. évéről, különbözet kifizetéséről, összegről majd akkor kell döntést hozni. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a következő ülésen fogják tárgyalni a belső ellenőrzési tervet. A 
belső ellenőr segítségét úgy tudják igénybe venni, hogy ott szerepel ennek az ellenőrzése is. 
 
Győri Máté polgármester egyetért ezzel. Majd elmondja még, hogy a temető mosdóiban a 
vízminőség vizsgálat megtörtént, a víz iható. Majd azt kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
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 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Bt. 2015. évi bevételeinek és 
kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
427/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

a Naplemente Bt. 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Bt. 2015. évi bevételeinek és 
kiadásainak alakulásáról készült tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

10. napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. 
III. negyedévi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-372/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd kéri, hogy az intézmény gazdasági ügyvezetője, a 
hivatal megbízott pénzügyi irodavezetője, belső ellenőr asszony és ő maga üljenek össze, s nézzék át 
közösen az elszámolást részleteiben. Szeretné azt, hogy az intézmény jól működjön. Majd kérdezi, 
kíván-e valaki valamit hozzáfűzni a pénzügyi beszámolóhoz? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 

Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

428/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi 

pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az 
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával 
képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

11. napirendi pont: A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításáról, új pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-379/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd elmondja még, sajnos ebben az esetben nincs más 
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lehetőségük, mint az, hogy elfogadják a pályázat eredménytelenné nyilvánítását. Nagy hiányossága 
ez a városnak, jelenleg ugyan viszi a körzeteket a három háziorvos, azonban túl nagy a teher rajtuk. 
Kéri, hogy a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról – első határozati javaslat – szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
429/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására, a 308/2015. (VIII.31.) Kt. sz. határozata alapján kiírt pályázatát eredménytelenné 
nyilvánítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a Képviselő-testület javaslata az volna, hogy a pályázatot 
ezúttal közalkalmazotti formában írják ki. Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni valamit? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, ebben a formában a pályázatot az intézményvezetőnek kell kiírnia, 
továbbá, abban az esetben, ha sikeres a pályázat, létszámemelésre lesz szükség.  
 
Győri Máté polgármester módosított határozati javaslatot fogalmaz meg: „Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ közalkalmazotti létszámát 1 fő 
felnőtt háziorvosi létszámmal a költségvetési rendeletében megemeli azzal a feltétellel, hogy a III. 
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredményes lesz. A Képviselő-testület felkéri 
Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőt, hogy a pályázat kiírása érdekében a szükséges lépéseket tegye 
meg és a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület felkéri Dr. 
Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére”, majd kéri, hogy aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ közalkalmazotti 
létszámának emeléséről, a III. számú felnőtt háziorvosi körzet közalkalmazotti formában történő 
ellátására pályázat kiírásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
430/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ közalkalmazotti létszámának emeléséről, a III. számú felnőtt 
háziorvosi körzet közalkalmazotti formában történő ellátására pályázat kiírásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ közalkalmazotti 
létszámát 1 fő felnőtt háziorvosi létszámmal a költségvetési rendeletében megemeli azzal a 
feltétellel, hogy a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredményes lesz. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőt, hogy a pályázat kiírása érdekében 
a szükséges lépéseket tegye meg és a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
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A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző    
              Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve a pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés  

 
12. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatainak 

ellátásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-401/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. melléklete, majd hozzáteszi még, a témát a Szociális Bizottság megtárgyalta, s 
elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután nincs, kéri, hogy a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti 
szolgálati feladatainak ellátásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
431/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatainak ellátásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2016. 
január 1-től az önkormányzat intézménye – az Ercsi Szociális Szolgálat – útján biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény megbízott vezetőjét, hogy a feladatellátás biztosítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket (különösen: működési engedély módosítása, az intézmény 
működését érintő más dokumentumok módosítása, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 
szükséges módosítása) tegye meg, illetve azokat 2015. november 30-ig kezdeményezze. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
   Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve 2015. november 30. 
 

13. napirendi pont: Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-376/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 15. 
számú melléklet), majd hozzáteszi még, a Junior Zrt. ügyvezetője azt kérte, hogy az észrevételeket 
juttassák el hozzá, ezért a Humán Bizottság jegyzőkönyvéből készüljön egy olyan összefoglaló 
kivonat, melyből tudni fogják, hogy mik azok a dolgok, amiket a bizottság tagjai kértek, illetve 
javasoltak. Továbbá kérték még, hogy emellett az intézmények tájékoztatóját is küldjék meg 
részükre. Majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a tájékoztató elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
432/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda, az Ercsi Hétszínvirág 
Óvoda és az Ercsi Eötvös József Általános Iskola gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatóját 
elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

14. napirendi pont: Az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-374/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi 

körzeteiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
433/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi 
körzeteit nem kívánja módosítani, egyetért azzal, hogy a település egy körzetet alkot. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

15. napirendi pont: Az Önkormányzat részére, fémvázas sátrak vásárlására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-388/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az 
előirányzat biztosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részére, fémvázas sátrak 
vásárlására előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
434/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Önkormányzat részére, fémvázas sátrak vásárlására előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részére, fémvázas sátrak 
vásárlására bruttó 425.958,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    

    Dr. Feik Csaba jegyző           

Határid ő: 2015. november 30., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

16. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-373/2015. számú előterjesztést, mely a jegyzőkönyvnek a 
18. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a Humán Bizottság a témát megtárgyalta, s azt 
elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, más javaslat esetleg? 
 
Sandi József képviselő javasolja, hogy az Ercsi Búcsú is kerüljön be az önkormányzati 
rendezvények sorába, jövőre augusztus 21-ére kellene tenni.  
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy az Ercsi Búcsúval 
kiegészítve szavazzanak a 2016. évi önkormányzati rendezvények elfogadásáról. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati rendezvények 
meghatározásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
435/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati rendezvények 
meghatározásáról szóló tervezetet – e határozat mellékleteként – elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

„Melléklet a 435/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozathoz” 
 

2016. évi önkormányzati rendezvények 
 

IDŐPONT RENDEZVÉNY 
 

 
Január 22. 19:00 óra 

 
Magyar Kultúra Napja 

Február 2. 17:00 óra Br. Eötvös József halálának évfordulója 

Február 19. 18:00 óra Házasság Napja 
Március 15. 16:00 óra Nemzeti ünnep: az 1848-as forradalom 

és szabadságharc évfordulója 
Április 11. 18:00 óra Költészet Napja 
Május 1.  Majális 
Május 29. 18:00 óra Magyar Hősök napja  
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Június 3. 18:00 óra Pedagógus-nap  
Június 4. 16:32 óra Trianon emléknap 
Június 18.  Shadow Találkozó 
Július 1.  Köztisztviselők napja  
Július 2. Semmelweis-nap  
Július 23. 6. Suzuki Találkozó 

Augusztus 20. 19:00 óra  Nemzeti ünnep, az államalapítás ünnepe 
Augusztus 21.  Ercsi Búcsú 
Augusztus 29. 17:00 óra II. Lajos emlékhely koszorúzása 

Szeptember 2-4.  Eötvös Napok 
Szeptember 30. 14:00 óra Szép Korúak Napja 
Október 1. III. Hagyományőrző Nap 
Október 6. 11:00 óra Emlékezés az aradi vértanúkra 
Október 23. 15:00 óra Nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom 

és szabadságharc évfordulója 
November 4. 18:00 óra Emlékezés napja 
November 11. Szociális munka napja 
December 6. Mikulás 
November 27. 16:00 óra   
December 4. 16:00 óra 
December 11. 16:00 óra 
December 18. 16:00 óra 

Advent 
Advent 
Advent 
Advent és Városi Karácsony 

 
 
 
 

17. napirendi pont: Az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6.) szám alatt lévő ingatlan 
megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-387/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. melléklete, majd elmondja még, a témát a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, 
s ilyen irányáron az ingatlan megvásárlását nem támogatta. Helyette azt javasolták, hogy készüljön 
egy értékbecslés az ingatlanról, s annak elkészülte után újra tárgyalják a kérdést. Kérdezi, van-e 
valakinek hozzászólása, más javaslata? Miután nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Fejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6) szám alatt lévő 
ingatlan felajánlásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
436/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6) szám alatt lévő ingatlan felajánlásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Győri Máté polgármestert, hogy a tulajdonos 
által megvételre felajánlott Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6) szám alatti ingatlanról értékbecslést 
készíttessen, s annak elkészülte után azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 



43 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2015. december havi Képviselő-testületi ülés 
 

18. napirendi pont: Az Ercsi, Kishíd u. 4. (hrsz.: 350.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-403/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd elmondja még, a tárgyalás során az összeget nem 
sikerült annyira leszorítania, mint amennyire szerette volna, ezért az a javaslata, hogy a későbbiek 
során erre a témára térjenek vissza, hiszen az idő itt nekik dolgozik. Majd, miután nem érkezik 
kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kishíd u. 4. (hrsz.: 350) szám alatt lévő 
ingatlan megvásárlásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
437/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Kishíd utca 4. (hrsz.: 350) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásának elutasításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni az Ercsi, Kishíd utca 4. 
szám alatt lévő (350 hrsz-ú) ingatlant.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

19. napirendi pont: Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatt lévő ingatlan ½-ed 
részének felajánlásáról szóló döntéshozatal elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-378/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Pénzügyi Bizottság a napirendet 
megtárgyalta, s azt a javaslatot tette, hogy a fél ingatlanrészt az önkormányzat fogadja el, s nézzenek 
utána annak, hogy nincs-e rajta közmű teher. Kérdezi, van-e kérdés, más javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Dr. Koppány Tibor ügyvéd felhívja a figyelmet arra, hogy a polgárjogi szabályozás szerint közös 
tulajdonban senki nem tartható. Amennyiben az önkormányzat a fél ingatlant ajándékba 
megkapja/elfogadja, a másik tulajdonos kötelezheti az önkormányzatot arra, hogy az ő tulajdonjogát 
váltsa meg pénzért. Kéri a testület tagjait, hogy az általa elmondottakat a döntéshozatalnál vegye 
figyelembe. Továbbá elmondja még, nem lehet tudni azt, hogy a másik tulajdonostársnak mi a 
szándéka az ingatlannal, illetve a tulajdonrészével. Felvázolva a lehetőségeket elmondja, hogy a 
közös tulajdon megszüntetése esetén amennyiben a felek nem tudnak megállapodni abban, hogy 
mennyit ér az ingatlan, szakértőt kérnek fel annak értékelésére. További lehetőség még az 
ingatlannak a felek általi közösen történő értékesítése, illetve a bírósági végrehajtás során történő 
értékesítése. Utóbbi esetben a bíróság a legalacsonyabb árverési értéket állapítja meg. A befolyt 
összeg – a végrehajtási költségekkel csökkentve – a tulajdonosoké lesz. Ezután elmondja, hogy azt, 
hogy egy ilyen perben a bíróság hogyan fog dönteni, nem lehet tudni.  
 
Győri Máté polgármester köszöni a tájékoztatást. 
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Gólics Ildikó képviselő elmondja, szeretnék tudni azt, hogy az ingatlan per- és tehermentes-e. 
 
Dr. Koppány Tibor ügyvéd kérdezi: ki fogja használni a továbbiakban az ingatlant? Felhívja a 
figyelmet arra, hogy amennyiben bármi teher felmerül, melyet a használó nem fizet ki, azt rögtön az 
önkormányzatra fogják ráterhelni.  
 
Papp György alpolgármester elmondja, ő ismeri a szóban forgó ingatlant, melynek a homlokzati 
része olyan, mint a Vízvári u. 10. szám alatti ingatlané. A felajánlás elfogadását a közbiztonsági 
helyzetre való tekintettel javasolná megfontolni, hiszen az a terület már eléggé veszélyeztetett. 
Amennyiben az ingatlan tulajdonjogát sikerülne megszerezni, egy búvóhely felszámolásra kerülne. 
Ilyen szempontból javasolja a dolgot megfontolni.  
 
Győri Máté polgármester ügyvéd uraktól kérdezi, hogy amennyiben elfogadják a felajánlást, lesz-e 
joguk abba az ingatlanba valakit beköltöztetni? 
 
Dr. Koppány Tibor ügyvéd válaszol: igen, azonban a másik tulajdonosnak – amennyiben arra 
igényt tart – használati díjat kell majd fizetni.  
 
Sandi József képviselő elmondja véleményét, mely szerint épp az ilyen lakatlan, elhagyott 
ingatlanok miatt olyan rossz a közbiztonsági helyzet, hiszen egyrészt remek búvóhelyül szolgálnak, 
másrészt pedig olyan népek veszik birtokba, akiknek nincs ott semmi joguk. A szóban forgó környék 
mára bűntanyává alakult sajnos. Amennyiben ezt bármilyen szintén akadályozni tudják, azt 
támogatni kell! Ha már birtokon belül vannak, több lehetőség van a kezükben. Amennyiben az 
ingatlan olyan állapotú, akkor le kell bontani, s már nem fog senkinek búvóhelyül szolgálni, illetve 
beköltözni sem fog tudni senki.  
 
Dr. Koppány Tibor ügyvéd felhívja a figyelmet arra, hogy attól még, mert az önkormányzat 
tulajdonába kerül, bárki beköltözhet oda (lásd: Eötvös u. 32.), s ha már bent van, a magyar jog 
szerint birtokban van, s onnan csak végrehajtó közreműködésével tehető ki, vagyis, lakás kiürítési 
per lefolytatására van szükség.  
 
Győri Máté polgármester kérése az, hogy a hivatal szerezze be a tulajdonostól az igazolást, mely 
szerint az ingatlan per- és tehermentes.  
 
Dr. Ákos Elek ügyvéd arra hívja fel a figyelmet, hogy a szolgáltatások alapdíjait – nem fizetés 
esetén – szintén az önkormányzatra fogják terhelni, s nem a társtulajdonoson kívánják majd behajtani 
azokat.  
  
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a témát gondolják át még egyszer, s próbálják meg a 
társtulajdonos nyilatkozatát megszerezni. 
 
Dr. Ákos Elek ügyvéd javasolja, írásban keressék meg mindkét tulajdonostársat azzal, hogy 
ajándékozzák oda az egész ingatlant az önkormányzat részére, cserébe az minden költséget vállalni 
fog. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, levélben már megkeresték a másik tulajdonostársat, aki a 
levelet nem vette át, semmiféle reakciót nem adott. 
 
Karsai Gergely képviselő 19.25 órakor megérkezik a Tanácsterembe, így a továbbiakban 9 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
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Győri Máté polgármester javasolja, hogy egyelőre a napirendi pontot napolják el. Kéri, hogy aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt 
lévő ingatlan ½ részének ajándékozás címén történő elfogadásáról szóló döntéshozatal 

elnapolásáról 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

438/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½ részének  
ajándékozás címén történő elfogadásáról szóló döntéshozatal elnapolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt 
lévő ingatlan ½ részének ajándékozás címén történő elfogadásáról szóló döntéshozatalt a Képviselő-
testület 2015. december 15-i ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. december 15-i ülése 
 

20. napirendi pont: Ercsi vízbázis területén található illegálisan elhelyezett hulladék 
felszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-396/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi vízbázis védőterületén és környezetében 
illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
439/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi vízbázis védőterületén és környezetében illegálisan elhelyezett hulladék 
felszámolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi külterületén található, vízbázishoz vezető út 
mentén és környezetében illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására a DÉSZOLG Dunamenti 
Építő és Szolgáltató Kft. 195.150 Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Balázs ügyvezető igazgatót, hogy a feladat elvégzésére 
vonatkozó szerződést az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. nevében a DÉSZOLG Dunamenti Építő és 
Szolgáltató Kft-vel megkösse, felkéri továbbá az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-t arra, hogy a 
feladat elvégzését követően a területet rendezze.   
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
               Orbán Balázs ügyvezetői igazgató 
Határid ő: 2015. december 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
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21. napirendi pont: Az Ercsi köztéri és intézményeknél elhelyezett játszótéri eszközök 
ellenőrzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-381/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd elmondja még, több éves restanciát pótolja ezzel az 
önkormányzat, s kéri, hogy ne csak az „Ercsi játszótéri eszközökről” szóljon a döntés, hanem az 
„Ercsi köztéri és intézményeknél elhelyezett” játszótéri eszközök ellenőrzéséről szavazzanak. Miután 
nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a módosítással, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi köztéri és az intézményeknél elhelyezett 
játszótéri eszközök ellenőrzésére előirányzat biztosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
440/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi köztéri és az intézményeknél elhelyezett játszótéri eszközök ellenőrzésére előirányzat 
biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi köztéri és az intézményeknél elhelyezett 
játszótéri eszközök ellenőrzésére bruttó 287.655,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. december 31., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

22. napirendi pont: Az „Örökmozgó Park” építőmesteri munkára előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-382/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 24. számú 
melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Örökmozgó Park” építőmesteri munkáira 
előirányzat biztosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
441/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

az „Örökmozgó Park” építőmesteri munkáira előirányzat biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Örökmozgó Park” építőmesteri munkáira bruttó 
144.272-, Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármester a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. november 30., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

23. napirendi pont: A Sinatelepi szabadidő park elektromos ellátásának telepítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-377/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele azzal 
kapcsolatban? 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, a bizottsági ülésen egyeztettek a Sinatelepért Egyesület 
vezetőjével, s abban állapodtak meg, hogy elegendő a 2016-os költségvetésben biztosítani az 
előirányzat összegét. Emiatt kéri a határidő módosítását. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, a Gólics Ildikó képviselő asszony 
által tett módosításokkal együtt kéri a döntéshozatalt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sinatelepi szabadidő park elektromos ellátásának 

telepítéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
442/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

a Sinatelepi szabadidő park elektromos ellátásának telepítéséről  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Sinatelep területén található szabadidő park 
elektromos áram ellátásához szükséges eszközök telepítésének összegét –bruttó 181.686 Ft-ot – az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezi. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy az összeget az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe tervezze be. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a 2016. évi költségvetés elfogadása 
 

24. napirendi pont: A helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-397/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd a kommunális adóval kapcsolatban elmondja még, 
nem egészen volt egyértelmű az Ercsi Híradóban megjelent cikk, ezért pontosítani kíván: elmondja, a 
szelektív hulladékgyűjtő edény átvételekor nem terheli díj, sem extra költség a lakosságot, továbbá 
extra ürítési díj sem lesz annak ellenére, hogy extra szolgáltatást kapni fognak. A második kukák árát 
az önkormányzat az ideiglenesen, egy évre megemelt kommunális adó terhére fogja biztosítani. 
Ezután a tájékoztatás után átadja a szót a rendelet-tervezetet elkészítő jegyző úr részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a rendelet-tervezet a korábbiaktól eltérően magában foglalja az 
összes adónemet. A kommunális adóval kapcsolatban elmondja még, a rendelet-tervezet nem 
tartalmaz emelést a nem lakás céljára szolgáló építmény kommunális adója, illetve a telek 
kommunális adója esetén. Az emelés csak a lakás céljára szolgáló építményt, illetve a nem 
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magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogát érinti. Majd a hatályon kívül helyező 
rendelkezésekkel kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, hogy az idegenforgalmi adóról szóló 
rendeletet is hatályon kívül helyeznék, azt nem kívánják szabályozni, abból semmiféle bevétele az 
önkormányzatnak nem származott, csupán azért került bevezetésre 2012-ben, mert akkor létre 
kívánták hozni a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetet, s annak feltétele volt az 
idegenforgalmi adó bevezetése/megléte.  
 

Győri Máté polgármester megköszöni a kiegészítést, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében és 39/C. § (1), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén – 
határozatlan időre szólóan – az alábbi helyi adókat vezeti be: 
 

a) építményadó; 
b) magánszemély kommunális adója; 
c) helyi iparűzési adó. 

2. Építményadó 
 
2. § Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. 
 
3. § Az adó évi mértéke: 900 Ft/m². 
 
4. § Mentes az építményadó alól a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, továbbá a nem lakás 
céljára szolgáló épület, épületrész, amennyiben azt nem vállalkozási célra használják. 
 

3. Magánszemély kommunális adója 
 

5. § Az adó évi mértéke: 
a) lakás céljára szolgáló építmény esetén: 13.100 Ft; 
b) nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga esetén: 13.100 Ft; 
c) nem lakás céljára szolgáló építmény (amennyiben azt nem vállalkozási célra használják) 

esetén: 1.800 Ft; 
d) az 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 52.§ 16. pontja szerinti telek esetén: 6.000 Ft.  

 

6. § Mentes az adó alól az a telek, amely közterületről közvetlenül nem közelíthető meg.  
 

4. Helyi iparűzési adó 
 
7. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.  
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(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 
Ft. 
 
8. § (1) Adómentes az a vállalkozó, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy 39/A. §-a vagy 39/B. 
§-a alapján számított, vállalkozási szintű  adóalapja  nem haladja meg a 2,5 millió forintot. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót adómentesség illeti 
meg, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

9. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a) a helyi iparűzési adóról szóló 26/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelete; 
b) az építményadóról szóló 27/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelete; 
c) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 41/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelete; 
d) az idegenforgalmi adóról szóló 24/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete. 
  
 
 
 
 
  

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. november 25. napján kihirdetésre került. 
 
 

25. napirendi pont: A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-398/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. számú melléklete, majd azt javasolja, hogy akinek lehetősége van rá, kössön 
rá a csatornarendszerre annak érdekében, hogy a rendelet-tervezetben szereplő díjat elkerülje. Majd, 
miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, hogy a rendelet megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 

9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
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LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének megkérésével, a 
Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:  
 

1. Értelmező rendelkezések 
 
1. § E rendelet alkalmazásában: 
 
1. Kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban Ktd.) 11. 
§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezett. 
 
2. Közszolgáltató: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2015. (VIII.26.) 
önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató (a továbbiakban: 
Közszolgáltató). 
 
3. Kerti csap: a víz- és csatornaközművet üzemeltető közszolgáltató által igazoltan, kizárólag 
locsolási célra létesített, külön mérőórával (főmérővel vagy almérővel) mért kültéri vízvételező hely. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § E rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város közigazgatási területén a közcsatornával ellátott 
területeken azokra a kibocsátókra, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára – a Ktd. 11.§ 
(2) bekezdésében meghatározott kibocsátók kivételével – nem kötnek rá és ezzel a talajba juttatott 
szennyvízzel a környezetet terhelik. 
 

3. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, befizetése 
 

3. § A talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után a kibocsátónak talajterhelési 
díjat kell fizetnie.  
 
4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-éig kell e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott számítási mód szerint megállapítania és az erre a célra rendszeresített 
nyomtatvány szerint az önkormányzati adóhatósághoz bevallania.  
 
(2) A talajterhelési díj alapjának meghatározása a Ktd. 12.§ (2) bekezdése szerinti átalány esetén az 
állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999 (XII.28.) KHVM rendelet 3. 
mellékletében meghatározott mennyiségek alapján történik. 
 
(3) A kibocsátónak e rendelet 2. melléklete szerinti adattartalommal kell bevallást benyújtania. 

 
5. § A kibocsátónak a talajterhelési díjat az Ercsi Város Önkormányzat 11990101-06156491-
100000513 számú, talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetnie. 

 
4. Ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályok 

 
6. § A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság – az 
önkormányzat jegyzője – látja el.  

 
7. § (1) A Közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és 
ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles. 



51 
 

(2) A víz- és csatornaközművet üzemeltető közszolgáltató a talajterhelési díj megállapításához és 
ellenőrzéséhez szükséges adatokat – ideértve a kibocsátó részére szolgáltatott víz mennyiségéről, az 
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a jogszabály szerinti locsolási 
célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről szóló tárgyévi adatokat, továbbá a kizárólag 
kerti csappal rendelkező ingatlanhasználók adatait – a tárgyévet követő év február 15-ig az 
önkormányzati adóhatóság rendelkezésére bocsátja. 
 
(3) A víz- és csatornaközművet üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó által a közcsatornára való 
rákötés időpontjáról a rákötést követő hó 5-éig szolgáltat adatot az önkormányzati adóhatóság 
részére. 

 
8. § A talajterhelési díj megállapítására, bevallására, megfizetésének ellenőrzésére, végrehajtására 
vonatkozó – a törvényben és e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az adózás rendjéről szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
5. Díjkedvezmény 

 
9. § (1) 50 % díjkedvezmény illeti meg kérelmére, tárgyévre azt a nem egyedül élő talajterhelési díj 
fizetésére kötelezett lakossági kibocsátót, akinek a családjában – a vele együtt élő személyekkel – az 
egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100 %-át. 
 
(2) Díjkedvezmény iránti kérelem csak írásban, a jövedelemigazolások csatolásával nyújtható be a 
helyi adóhatósághoz. 
 
(3) 50 % díjkedvezmény illeti meg kérelmére azt a kibocsátót, akinek az ingatlana előtt a közcsatorna 
kiépítésre került, azonban a víz- és csatornaközművet üzemeltető közszolgáltató igazolása alapján a 
közcsatornára a szokásosnál jelentősebb ráfordítással – például átemelő rendszerrel – lehet csak 
rákötni. 
 
(4) A (3) bekezdés szerinti díjkedvezmény legfeljebb két évig adható, mely idő alatt az 
ingatlantulajdonos saját költségén köteles rákötni a csatorna-gerinchálózatra. A harmadik évtől 
kezdődően – a csatornahálózatra való rákötés hiányában – a kibocsátónak a talajterhelési díj teljes 
összegét kell fizetnie. 

 
6. Díjmentesség 

 
10. § (1)  Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól: 
 

a) tárgyévre az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett lakossági kibocsátó, aki egyedül él és 
jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át; 
 

b) az a kibocsátó, aki az ingatlanán kizárólag e rendelet 1. § 3. pontja szerinti kerti csapot 
üzemeltet. 

 
(2) az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentesség iránti kérelem csak írásban, a jövedelemigazolások 
csatolásával nyújtható be a helyi adóhatósághoz, 

 
7. Záró rendelkezések 

 
11. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről 
szóló 25/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. november 25. napján kihirdetésre került. 

 
„1. melléklet  

a 30/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez” 
 

A talajterhelési díj megállapításának számítási módja 
 

A talajterhelési díj mértéke:        TTD = E x A x T 
 
ahol 
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj 
 
E:  az egységdíj (Ft/m³ = 1200,- Ft/m³) 
 
A: a díjfizetési alap (m³) 
 
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából 

megállapított területérzékenységi szorzó 
 (A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Ercsi esetében ennek értéke : 
3.) 
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 „ 2. melléklet 
  a 30/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez” 

BEVALLÁS 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 

20 .......... évről 

I. A díjfizető (kibocsátó): 

Neve: ________________________________________________________  

Születési helye:  

ideje:  .....     év         hó              nap   

Anyja születési családi és utóneve:  

Adószáma:         -       - 

Adóazonósító jele: 

Statisztikai számjele:                                          -                       -                 -  

Lakóhelye:                      _________________________________  város, község 

        közterület                     közterület jellege       hsz.       ép.      lh.      em    ajtó 

Levelezési címe:  _        város, község 

        közterület                     közterület jellege       hsz.       ép.      lh.      em    ajtó 

Telefonszáma:                                       , e-mail címe:  

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 

Címe:          város, község 

        közterület                     közterület jellege       hsz.       ép.      lh.      em    ajtó 

Helyrajzi száma:                                 /                       /                   / 

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):   

Neve (cégneve):  

Születési helye:                                                                                   , 

ideje:       év         hó            nap  

Anyja születési családi és utóneve:  



54 
 

Levelezési címe:  _        város, község 

        közterület                     közterület jellege       hsz.       ép.      lh.      em    ajtó 

 

      

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vizmennyiség:
 

(Ha a vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti  

általány-vízmennyiséget kell beírni)            m
3
 

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:                      m
3
 

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított  

szenyvíz mennyisége:                           m
3
 

4. Az önkormányzati rendelet szerint mentes vízmennyiség:         m
3
 

5. A talajterhelési díj alapja(1.sor csökkentve a 2.,3.,4., sorok összegével):        m
3
  

6. A talajterhelési díj egységmértéke:         1200 Ft/ m
3
 

7. Területérzékenységi szorzó:  

(Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)           

8. A számított talajterhelési díj: (5.sor*6.sor*7.sor)                   Ft 

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:                          Ft 

10. Az önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség:                         Ft 

11. Fizetendő talajterhelési díj:               Ft 

 

 

 
 
 

26. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-389/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 28. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, kíván-e valaki valamit hozzáfűzni? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a rendelet-tervezetet néhány dologgal kiegészítették: a 2. § (1) 
bekezdésébe beleírták azt is, hogy az el nem számolt támogatási összeget vissza kell fizetni. Ezen 
kívül egy évig nem adható támogatás, de attól függetlenül is el kell számolni a kapott összeggel. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a rendelet 
megalkotásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A rendkívüli települési támogatás háztartásonként maximum évente két alkalommal állapítható 
meg, melynek összege együttesen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át.” 
 
2. § A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A 12.§ (2) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege fűtési időszakra havonta 
5.000.-Ft, mely gázóra feltöltéséhez vagy tűzifa, fa brikett és fa pellet vásárlásához használható fel. 
Tűzifa, fa brikett és fa pellet vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás esetén támogatott a támogatás 
felhasználásáról minden hónap 15. napjáig számlával köteles elszámolni. Amennyiben támogatott 
elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ellátás az elszámolási határidő lejártát 
követő nappal megszüntetésre kerül és az adott ingatlanra a támogatás megszüntetésének napját 
követő egy éven belül további támogatás nem állapítható meg. Az el nem számolt támogatási 
összeget támogatott köteles az elszámolási határidő lejártát követő 5 napon belül Ercsi Város 
Önkormányzat részére visszafizetni. ” 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. november 25. napján kihirdetésre került. 
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27. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-366/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének megkérésével, a Fejér Megyei 
Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1.  § (1) Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Ercsi Város közigazgatási 
területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ellátásáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 

 
(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Ercsi Város közigazgatási területének 
határaival. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § E rendelet alkalmazásában 
 

a) szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató 
felé tett írásbeli bejelentés alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül. 
 
b) üdülőingatlan: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott 
ingatlan. 

 
c) életvitelszerű tartózkodás: a magánszemély általi életvitelszerű tartózkodás egy ingatlanban, ha az 
számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyül szolgál, onnan szervezi életét, rendszeresen onnan 
indul munkába vagy oktatási intézménybe, oda tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges 
tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás), közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe ennek kapcsán, 
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elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik az meg a hatóságoknál, 
közszolgáltatóknál. 

 
3. A rendelet hatálya 

 
3.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a közszolgáltatást végző, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
Közszolgáltatóra és Ercsi Város közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott 
területen lévő vagy közcsatornával ellátott, de a közcsatornára rá nem kötött ingatlanra és annak 
tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: 
ingatlantulajdonos).  
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről való 
begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására. 
 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az 
ezekkel összefüggő tevékenységekre. 
 

4.  A közszolgáltatás tartalma 
  
4.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) tartalmazza: 
 
a) a 3.§ (2) bekezdésében meghatározott ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtését, továbbá az 
elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítás céljából történő elszállítását; 
b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából az arra 
kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezését. 

 
5. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely, a Közszolgáltató működési területe 

 

5.§ (1) Ercsi város közigazgatási területén a 4. §-ban meghatározott közszolgáltatást kizárólagosan 
végző közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) a LIQUID-PORTER Kommunális 
Szolgáltató Kft (1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II/24.), aki a közszolgáltatást az 
Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el. 
 
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatást 2016. január 1-től 2020. december 31-ig az 1. § (2) 
bekezdése szerinti működési területen látja el. 
 
6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag az 
Ercsi, 2822 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító-telepen kialakított fogadó aknába lehet elhelyezni. 
 
(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet földre, felszínre kiengedni tilos, 
elhelyezése csak az annak fogadására kijelölt, az (1) bekezdésben meghatározott szennyvíztisztító-
telepen lehetséges. 
 

6. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató 
ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei 

 
7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben 
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meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett 
háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) 
Korm. rendeletben, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM. rendeletben meghatározott módon 
gyűjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően 
annak elszállításáról a Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni és e rendeletben meghatározott 
közszolgáltatás díját megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni. 
 
(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről 
közszolgáltatáson kívül, vízügyi hatósági engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező, 
egyedi szakszerű közműpótló (házi szennyvíztisztító) berendezés útján gondoskodik, köteles erről a 
tényről annak bekövetkeztét követő öt munkanapon belül – a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása 
mellett – a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, 
hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel. 
 
(3) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem rendelkezik, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan területén belül zárt, vízzáró kivitelű 
közműpótló létesítményben (szennyvíztárolóban) kell ideiglenesen gyűjtenie. 
 
(4) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 
létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot 
elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, 
egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep és műtárgyai rendeltetésszerű működését. 
 
(5) Az ingatlantulajdonos a közműpótló létesítményt úgy köteles használni, hogy azzal más 
személyek vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa.   
 
(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (4) 
bekezdésben foglalt, a háztartási szennyvíztől eltérő anyagok elszállításának eseteit és azt az esetet, 
ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy 
szennyvízelvezető műbe, szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknába jogszabály alapján nem 
helyezhető el.  
 
(7) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetben a Közszolgáltató – a jogszabályi 
előírások figyelembevételével – megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását. 

 
8. § (1) A közszolgáltatást az azt igénybe vevő ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a 
Közszolgáltatótól. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-mailban történik a Közszolgáltató 
ügyfélszolgálatán.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet az 5.§ (1) bekezdésében 
megjelölt Közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 
személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló létesítmény kapacitásától függő rendszerességgel és 
időben – de évente legalább egy alkalommal – a közszolgáltatást igénybe venni és az annak 
elvégzéséhez szükséges feltételeket – különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű 
számára – biztosítani. 
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9. § Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatással 
kapcsolatban a Közszolgáltatónál, annak eredménytelensége esetén az Önkormányzatnál panaszt 
tenni.   
 
10. § A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást Ercsi Város közigazgatási területén – az 5. § (2) 
bekezdésében meghatározott időszakban – kizárólagosan végezni.  
 
11.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást kizárólag a jogszabályban meghatározott, erre a célra 
engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródásmentes, bűz- és szaghatást 
kizáró célgéppel végezheti. 
  
(2) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az 
ingatlantulajdonos általi megrendeléstől számított 72 órán belül begyűjteni és végleges, 
ártalommentes elhelyezés végett a 6. § (1) bekezdésében megjelölt szennyvíztisztító telepre 
szállítani.  
 
12. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 3. §-a és 4. § (3), (4) 
bekezdései szerint köteles eljárni. 
 
13.§ (1) A Közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a 
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt ingatlanokról, az ingatlantulajdonosok vízfelhasználásáról, a 
közszolgáltatás ellátása során ingatlanonként elszállított szennyvíz mennyiségéről. 
 
(2) Az ingatlanok vízfelhasználását és az ingatlanokról elszállított szennyvíz mennyiségét össze kell 
hasonlítani. Amennyiben az elszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a vízfelhasználás 70 %-át, 
úgy a Közszolgáltató köteles erről értesíteni az Önkormányzatot. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben annak megállapítására, hogy a szennyvíz a közműpótló 
létesítményben halmozódik-e fel vagy elszivárog a közműpótló létesítményből, vízmérleg készítése 
szükséges. A vízmérleg készítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos ellenőrzésről a Közsolgáltató 
gondoskodik. 
 

7. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 
14. § A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a 
tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll. 
 
15.§ (1) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését. 
 
(2) Az ingatlantulajdonossal megkötendő – a közszolgáltatás igénybevételéről szóló – szerződés az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
a) a Közszolgáltató adatait; 
 
b) az ingatlantulajdonos adatait; 

 
c) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, 
telephelyének címét, adószámát; 
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d) a természetes személy ingatlantulajdonos személyes adatai közül a családi és utónevét, 
lakóhelyének, tartózkodási helyének és értesítési helyének címét; 
 
e) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját; 
 
f) a teljesítés helyét, a feladat ellátására vonatkozó szabályokat; 
 
g) a felek jogait és kötelezettségeit; 
 
h) a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének módját; 
 
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit; 
 
j) a szerződéskötés helyét, idejét; 
k) a szerződő felek aláírását. 
 
(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 
jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint a 14. §-ban foglaltak szerint 
jön létre. 
 

8. A közszolgáltatás díja, mértéke 
 

16.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos kéttényezős közszolgáltatási díjat 
köteles fizetni. A díj mértékét – melyet a Képviselő-testület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/D. §-ában foglaltak figyelembevételével határoz meg – e rendelet Melléklete 
tartalmazza. 
 
(2) A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll.  
 
(3) Az alapdíj a Vgt. 44/D. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj. 
 
(4) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött és 
elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja. 
 
(5) Az ürítési díj a begyűjtött és elszállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után 
m³-enként számítandó. A mennyiséget a 11. § (1) bekezdése szerinti gépjárműbe gyárilag beépített 
szintmérő alapján kell megállapítani. 
 
(6)  Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat az (4) bekezdés szerinti díjtétel 
és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni. 
 
17. § (1) A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az azt igénybevevő 
ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni. 

 
(2) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzésével egyidejűleg, számla 
ellenében jogosult beszedni, az azt igénybevevő pedig azt köteles a helyszínen kiegyenlíteni. 
 
(3) A Közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a 
közszolgáltatási díj fizetését késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben. 
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9. Mentességek, kedvezmények 
 
18.§ (1) Az ingatlantulajdonos – írásbeli kérelem alapján – mentesül a közszolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha ingatlanát egyáltalán nem használja sem ő, sem más 
és azon háztartási szennyvíz sem keletkezik. Ennek tényét írásban igazolni köteles a Közszolgáltató 
felé. 
 
(2) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai e rendelet 23. §-a szerint a közszolgáltatás 
szüneteltetése iránti kérelmet nyújthatnak be a Közszolgáltatóhoz és a szüneteltetés idejére 
mentesülnek a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos – írásbeli kérelmére – mentesül a közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben hatósági engedéllyel igazolja a Közszolgáltató felé, hogy 
az ingatlanán a háztartási szennyvíz kezelése és ártalmatlanítása a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő, arra alkalmas, e rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi berendezéssel 
történik. 
 
19.§ A közüzemi csatornahálózatra műszakilag rá nem köthető ingatlanok tulajdonosai az elszállított 
háztartási szennyvíz mennyisége után – írásbeli kérelemre – 50 % kedvezményben részesülnek a 
közszolgáltatás díjából. A csatornahálózatra műszakilag rá nem köthető ingatlanokról a víz-és 
csatornahálózatot üzemeltető közszolgáltató ad hivatalos igazolást. 
 

10. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos szabályok, a közszolgáltatás szüneteltetése 

 
20. § Az üdülőingatlan tulajdonosa április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles a 
közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn. 
 
21. § Ha az üdülőingatlan tulajdonosa egész évben életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban, úgy 
kérelmére egész évben jogosult a közszolgáltatás igénybevételére és köteles a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása 
után az egész évre vonatkozó díj megfizetésére. 
 
22. § A 21. és 22. §-okban nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanokra vonatkozó általános 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
23. § (1) A közszolgáltatás szüneteltetése alkalmanként legfeljebb hat hónap időtartamra kérhető. A 
kérelem korlátlan alkalommal megismételhető. 
 
(2) A szüneteltetés feltételei: 
 

a) a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes közszolgáltatási szerződés álljon 
fenn és  

b) a szüneteltetéssel érintett ingatlan nem használt vagy beépítetlen ingatlan, üdülőingatlan vagy 
üdülőként használt, de nem akként bejegyzett ingatlan. 

 
(3) Az ingatlan nem használt, beépítetlen, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét a kérelmező 
ingatlantulajdonosnak kell igazolnia a jegyző által kiállított, erre vonatkozó hatósági bizonyítvány 
alapján.  
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(4) A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem 
benyújtásának napjával állnak be. A kérelemhez mellékelni kell azt az igazolást, amely a 
szüneteltetés feltételeinek fennállását bizonyítja. 
 
(5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a 
kérelmező ingatlantulajdonos köteles a változás bekövetkezésétől számított öt munkanapon belül a 
Közszolgáltatónál változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni. 
 

11. Változásbejelentési eljárás és ellenőrzés 
 

24. § (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – ideértve a 
megadott mentességet, kedvezményt vagy igényelt szüneteltetést is – változás áll be, az érintett 
ingatlan tulajdonosa köteles azt a változás bekövetkezésétől számított öt munkanapon belül a 
Közszolgáltatónak írásban bejelenteni. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos személyében történt változás esetén a közszolgáltatás díját a 
Közszolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új 
ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 
 
(3) A változás bejelentésének elmulasztása esetén a Vgt. 44/J. § (1) bekezdésében foglaltak az 
irányadók. 
 
25. § (1) A közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a jegyző 
ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű tartózkodás igazolása esetén figyelembe veszi a 
lakcímnyilvántartás adatait, valamint a Közszolgáltató adatszolgáltatását. 
 
(2) Ha a jegyző a jogszabályban és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaktól eltérést tapasztal, 
köteles a Vgt. 44/J. §-ában foglalt eljárást a vízügyi hatóságnál kezdeményezni. 
  

12. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 
26. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása céljából jogosult kezelni az 
ingatlantulajdonosnak a Vgt. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait. 
  
(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt 
nem tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés 
megszűnésének időpontjáig kezeli. 
 
(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés 
megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az 
adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, 
de legkésőbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.  
 
27. § A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés 
személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, 
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényben foglaltakra. 
 
28. § Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, 
feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladataik közé tartozik. Az adatkezelést végzők e 
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tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, 
azokat ne ismerhessék meg. 
 
29. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a 
közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja. 

 
13. Záró rendelkezések 

 
30.§  (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelet. 
  
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. november 25. napján kihirdetésre került. 
 
 
 

„Melléklet  
a 32/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának 
díja: 
Alapdíj: 2.000 Ft/év 
Ürítési díj: 1.000 Ft/m³ 
 
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 
 
 

28. napirendi pont: Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-385/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 30. számú melléklete, majd elmondja még, a beszámolóját két részre osztotta. Van 
egy általános rész, melyet a munkájáról írt, elég nehéz dolga volt, hiszen eléggé „pörgős” volt ez az 
év. A másik rész pedig a választási program teljesítéséről szól. Majd visszatér arra, hogy mennyire 
zsúfolt volt ez az év: 10 soros ülés és 23 soron kívüli ülést tartottak november végéig. Minderre 
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főként a közbeszerzések véghezvitele céljából volt szükség (iskola felújítása, továbbá a kapott 300 
millió forint, stb.). A képviselő-testületi határozatok 98 %-át egyhangúlag hozták meg, mely azt 
jelenti, hogy mindenki egy irányba húzza a város szekerét. Az összefogást nagyra értékeli, s szeretné 
ezt a jövőben is így folytatni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
443/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló 
beszámolót e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester 
Határid ő: azonnal 

 
„Melléklet a 443/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozathoz” 

 
Polgármesteri beszámoló 

a 2014. október 13. és 2015. november között végzett munkáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Alpolgármester Úr, Bizottsági Elnök Asszonyok és Úr, és Bizottsági tagok! 
 
A 2014. október 12-i választásokat követően a korábbi bizottsági struktúrát alapul véve, de azon 
jelentősen változtatva, a hatékony és gazdaságos önkormányzati munka elősegítésére kisebb és 
kevesebb szakbizottságot hoztunk létre (a korábbi négy bizottság és 24 fő helyett, három bizottság 15 
fővel). Ezek a bizottságok (Humán; Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási; valamint a Pénzügyi, 

Fejlesztési és Közbiztonsági) a bőven jelentkező kihívásokra gyorsan, lelkesen reagáltak és 
hatékonyan készítették elő a Képviselő-testület döntéseit. Ennek következtében a testületi ülések is 
sokkal hatékonyabbá és rövidebbé váltak. 
 
Nagyon mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött, amit az is mutat, hogy a Képviselő-testület, az 
eddig eltelt időszakban 33 alkalommal tartott (tíz soros és 23 soron kívüli) ülést, melyeken 412 
határozat és 28 rendelet született. A képviselők, a referensek, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az 
intézményvezetők mind azon dolgoztak, hogy a döntések időben, késedelem nélkül megszülessenek, 
a közbeszerzések és beruházások megvalósulhassanak. Köszönöm minden résztvevőnek a 
rugalmasságot, a megértést amit tanúsítottak és a kitartó erőfeszítést ahogy dolgoztak! Mindez nem 
volt hiábavaló, hiszen egy nagyszerű, gyümölcsöző év áll mögöttünk. 
 
 
Munka a Polgármesteri Hivatalban 
 
A város vezetésében minden Képviselő partner volt, amit az is mutat, hogy határozataink 98 %-át 
(412-ből 404-et) egyhangúan fogadtuk el. Köszönöm mindenkinek, hogy kész volt egy irányba húzni 
a város szekerét!  
Alpolgármester Úr a rábízott feladatokat lelkiismeretesen látta el. Nagyra értékelem azt, ahogy teljes 
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szívvel, az elvárásokon messze túllépve segíti a munkámat. Különösen a közbiztonság területén 
tevékenykedett, de számíthattam rá általános helyettesítésemben, a város felelős képviseletében, 
fontos tárgyalásokon és egy-egy elakadt ügy célhoz segítésében is! 
 
A Bizottságok elnökei, a felelősségi területükön pro aktív módon vezettek, nemcsak a felmerült 
ügyeket kezelték, hanem ötletekkel, és megoldási javaslatokkal álltak elő. Hatékonyan 
együttműködtek, gyakran egyeztettek a referensekkel, Jegyző Úrral, Alpolgármester Úrral és velem 
is. 
 
Jegyző Úrral is remek emberi és munka-kapcsolat alakult ki, így a város életét valamint a Hivatal 
munkáját teljes egyetértésben és összhangban irányíthatjuk. A dolgozók jó hozzáállásán túl 
valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy a Polgármesteri Hivatalban kellemes hangulatban 
dolgozhatunk és fogadhatjuk a polgárokat ügyeik intézésére. 
 
A Közbeszerzéseket Ellenőrző Bizottság szakértő tagjait, referenseiket, valamint Közbeszerzési 
szakértőnket külön köszönet illeti a közbeszerzési eljárások során hirtelen jelentkező, gyakran óriási 
munkát generáló kihívások kezeléséért! 
 
 
Városi tevékenységem 
 
Örülök annak, hogy városunk lakói, vállalkozásai bátran fordulnak a Hivatal tisztviselőihez és 
alkalmazottaihoz ugyanúgy, mint a választott képviselőkhöz, Alpolgármester úrhoz vagy hozzám 
(fogadóórán, hivatalban egyeztetett találkozón, vagy ahol éppen összefutunk). Nem csak 
megoldandó problémákkal, panaszokkal, de ötleteikkel, javaslataikkal és felajánlásaikkal is 
felkeresnek. Így jöhetett létre ebben az évben is többek között a Honda Shadow Club találkozója, 
talált “örökbefogadóra” a Szent János Híd szoborkertje, mint ahogy vállalkozói felajánlásból újultak 
meg az Örökmozgó Parknál lévő sportpályák és a kerítés is!  
 
Az Intézményekkel, azok vezetőivel és dolgozóikkal szoros az együttműködés. A havonkénti 
Intézményvezetői találkozókon túl is egyeztetünk szükség szerint, de szívesen teszem tiszteletemet 
az Intézményekben is, hogy támogatásomról biztosítsam az ott dolgozókat, válaszoljak a felmerülő 
kérdésekre és ellenőrízzem az ott folyó munkát. A Művelődési Házban és a Szociális Szolgálatnál 
már több hónapja megbízott vezetők irányítanak (nagyszerű munkát végezve!), fontos feladatomnak 
tekintem, hogy elősegítsem azt, hogy pályázatok útján betöltésre kerüljenek ezek a posztok is. Hadd 
köszönjem meg ezúton is az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozóinak az egész évi 
munkájukat! 
 
A civil szervezetek színes programjain lehetőségeimhez mérten résztvettem, felkérésre szóltam is 
néhány szót, vagy csak egyszerűen élveztem a sokszínű és városunk életét gazdagító programokat. 
Néhány esetben, a civil szervezetek vezetőinek kérésére, vezetői tanácsadással, kapcsolatok 
kialakításával is segítettem a munkát. 
 
A teljesség igénye nélkül hadd soroljam fel azokat a városi önkormányzati (Ö), intézményi (I) illetve 
civil (C ) eseményeket, melyeken szervezőként, aktív résztvevőként, vagy támogatóként részt 
vehettem: 
 
Eötvös József Művelődési Ház által szervezett önkormányzati rendezvények, nemzeti 
megemlékezések (Ö) 
Nevelési-oktatási intézmények által szervezett ünnepélyes évnyitók, évzárók, nemzeti ünnepek 
megemlékezései (I) 
Harcművészeti Egyesület által megrendezett Mikulás kupa (C) 
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Adventi gyertyagyújtások (Ö) 
Városi Karácsony (Ö) 
Farsangi keresztény batyus bál a hittanos gyerekek nyári táboroztatására (C) 
Multikulturális Nap az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában (I) 
Foci Farsang az Ercsi Dunakavics Kft. szervezésében (I) 
Ujvári József Koppány Karate Kupa, Fudokan Országos Bajnokság (C) 
Foltvarrók Találkozója (C) 
Dunaparty összefogás – Dunapart környezetének megtisztítása (C) 
Családos Nap a Hétszínvirág Óvodában (I) 
Pedagógusnap (Ö,I) 
III. Honda Shadow Motoros Találkozó (C) 
Köztisztviselők Napja (Ö,I) 
Semmelweis Nap (Ö,I) 
Országos Ikertalálkozó (Ö) 
XV. Eötvös Napok (Ö) 
Rác Bál (C ) 
Szociális Munka Napja (Ö,I) 
 
 
Térségi és országos kapcsolattartás, képviselet 
 
Városunk képviselete is munkám fontos részét képezi. Így vettem részt a Szent László Völgye 
Kistérség tanácsülésein és rendezvényein, rendszeresen egyeztettem a Járási Hivatal vezetőjével és 
munkatársaival, a megyei Kormányhivatal vezetőivel és szakértőivel. A Martonvásári Járás, valamint 
környékbeli polgármester kollégáimmal rendkívül jó kapcsolatban vagyok, de a településeink közötti 
együttműködés mélységével nem vagyok elégedett. 
 
Országgyűlési képviselőnkkel, dr. Galambos Dénessel, rendszeresen egyeztettem, aki – dr. Molnár 
Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével együtt – segítségünkre volt az elérhető pályázati 
EU-s és hazai források felkutatásában és lehívásában. 
 
Tárgyalásokat folytattam az Emberi Erőforrás Minisztériumban általános iskoláinkról, ahol teljes 
támogatásukról biztosítottak látva bátor célkitűzéseinket amit az “Ercsi Modell” alkalmazásával 
kívánunk elérni. A Földművelési Minisztérium különböző államtitkárságaival szociális 
szövetkezetekről, fűszermalomról egyeztettem, míg a Honvédelmi Minisztériumban felvázoltuk 
elképzeléseinket a volt Laktanya hasznosítására nézve. Ez utóbbiak még csak kezdeti lépéseknek 
tekinthetőek, de bíztató irányt mutatnak. 
 
Tapasztalatcserére ellátogattam többek között Újpest, Karcag, Ukk, Halimba polgármestereihez és 
munkatársaikhoz is, ahol a közmunkában rejlő lehetőségeket, a településüzemeltetéssel kapcsolatos 
ötleteket, munkahelyteremtési kezdeményezéseket tanulmányozhattam. Külön örömömre szolgált ha 
ezekre a tanulmányutakra Alpolgármester Úr és néhány képviselőtársam is elkísérhetett. 
 
 
A választási program (rész-)teljesítéséről 
 
2014 októberében képviselőtársaimmal együtt “MEGBECSÜLÉST ERCSINEK!" 
“Ercsi többet érdemel és többre képes!” című programunk végrehajtására kaptunk megbízást, ezért 
beszámolóm második felében erről szeretnék – a teljesség igénye nélkül - számot adni. (A beszámoló 
gondolatokat Times New Roman betűtipussal írtam.)  
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Értékeink képviselete, testetöltése 
− A város lakóival EGYÜTT vezetünk. - Ezen a téren fejlődnünk kell, hiszen ez az érték csak egy-egy 
mozzanatban mutatkozott meg eddig (szülői fórum a közétkeztetésről, iskolakezdésről, írásos tájékoztatás az 
Eötvös Iskolában tanuló gyermekek szüleinek az iskola felújításáról, tájékoztató levél a főnyomócső-cserében 
érintett Teleky Blanka utcai lakosoknak, útkarbantartás a Kis-Dunánál a Horgászegyesülettel egyeztetve). A 
közös gondolkodás kultúrájának kialakításában számítunk az ercsiek bizalmára és jóindulatára is. 
− A város vezetését SZOLGÁLATnak tekintjük – Ismerve az egyes képviselők munkáját, bizton állíthatom, 
hogy mindannyian alázattal és Ercsi iránti őszinte szeretettel, erején felül szolgáljuk a város érdekeit, 
fejlődését.  
− MEGOLDÁSOKAT keresünk! - Az első naptól fogva elvárásként fogalmaztam meg magammal, a 
képviselőtestülettel és minden önkormányzati dolgozóval szemben azt, hogy ne a akadályt, hanem az utat 
keressük! Ennek a szemléletnek egyik eredménye 
− Gyorsan, késedelem és HALOGATÁS NÉLKÜL kívánunk reagálni a felmerülő ügyekre és az 
adódó lehetőségekre. - Sok más dolog mellett, ez abban nyilvánul meg, hogy igyekszem mindent 
szerződést, számlát és egyéb iratot még aznap aláírni amikor elém kerül, de ezt mutatja az is, hogy szükség 
esetén rendkívüli üléseket tartunk, így a döntéshozatal nem akadálya, hanem eszköze lesz az ügyintézésnek.  
− Nem ijedünk meg az ÚJSZERŰ MEGOLDÁSOKTÓL. - Így oldottuk meg – pénzügyes szakembereink 
támogatásával –  a korábbi években sok fejfájást okozó likviditási problémát, amit a nyári hónapokban eddig 
elkerülhetelennek tűnt, egy áthidaló folyószámlahitel igénybevételével. A megoldás beváltotta hozzáfűzött 
reményeket! 
− A JÖVŐRE is gondolunk. - E gondolkodás jegyében korszerűsítettük az Eötvös Iskola fűtésrendszerét, és 
szigeteltük épületegyüttesét, aminek következtében a következő években több mint felével kevesebb lesz az 
intézmény energiafelhasználása. A világítás minőségének növelésén túl ezt célozta a Sinatelepen és a 
Cukorgyári lakótelepen elvégzett közvilágítás korszerűsítés is. A takarékosság mellett a hosszútávú tervezés 
része az is, hogy vonzóvá tegyük településünket olyan termelővállalatok számára akik munkalehetőséget 
biztosítanak a helyieknek és iparűzési adójukkal pedig növelik városunk költségvetési bevételeit. Az elmúlt 
hónapokban több ilyen vállalat is kifejelzte érdeklődését. Kettő már el is kezdte helyben a termelést, és két 
másik jövőre tervezi az indulást. 
− A magyar és nemzetiségi KULTÚRÁT tiszteletteljes csodálattal ápoljuk. - A meglévő, már 
hagyományosan rendkívül aktív rác nemzetiség áldásos tevékenységén túl, örömteli változásokat láthatunk a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat házatáján is. Az októberi szüreti magyar táncház pedig reméljük 
hagyományteremtő esemény volt. 
 
 
Polgármesteri és képvisel ői programunk végrehajtásának helyzete:  
 
Terveink megvalósításában a város adó- és egyéb bevételei, pályázati források 
és Magyarország Kormányának támogatásán túl,  a városunk lakóiban, az Önökben lévő értékekre, 
az összefogás erejére is számítunk. Az összefogás erejéről már korábban szóltam, most hadd álljon itt egy 
összefoglaló Ercsi Város Önkormányzat pályázati forrásokból (összesen 479.738.093 Ft) megvalósult 
beruházásairól: 
 
Ercsi Város az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban 300 millió Ft önkormányzati támogatást nyert, 
melyből az alábbi fejlesztéseket valósítottuk/valósítjuk meg:  
 

• Örökmozgó Park építése 16.753.396.-Ft  
• Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás (a régi szárnyon) és fűtéskorszerűsítés 56.505.543.-Ft 
• Városgazdálkodási eszközök (kistrator, nagy teljesítményű fűnyíró és kisteherautó) beszerzése  

7.551.191.-Ft 
• Utak- járdák felújítása 75.979.945.-Ft 
• Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen 6.743.393.-Ft 
• A Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása 2.700.020.-Ft 

 
Folyamatban van: 

• Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése (3 új csoportszoba, tornaszoba, fejlesztőhelyiség, és 
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nevelői szoba kerül kialakításra) 101.496.490.-Ft, 
• Ercsi MH Helyőrségi Klub tető felújítása és fűtésének helyreállítása 32.770.022.-Ft  

 
ÓFB-14-015 kódszám alatt az „Óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházások támogatása” címen 24 
millió forintot  nyert az önkormányzat. (Ez a támogatás volt a kiindulási alapja a teljes óvodabővítési 
beruházásnak.) 
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0147 azonosító számú "Ercsi - Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének 
energetikai korszerűsítése” azonosító jelű projekt megvalósítására 146.801.015.-Ft támogatást nyert 
Önkormányzatunk.  
 
Térfigyelő rendszer bővítésére -  5 db kamera kihelyezésére – 8.937.078.-Ft támogatást nyertünk a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása című pályázaton.   
 
2014 őszén terveinket három csoportra osztottuk. Az első célkitűzések azt hivatottak szolgálni, hogy 
az ercsi polgárok érezhessék és tapasztalhassák a városvezetés figyelmét, törődését, 
megbecsülését, a "nyitott kapuk at". A második csoport városunk hatékony m űködés ét, 
élhetőségét célozzák meg, míg a harmadik terv-csomag Ercsi fejlesztés ére, megtartó képességének 
visszaszerzésére, városunk vonzóvá tételére irányulnak. 
 
Nyitott kapuk (melyeket mindenki "döngethet"): 
− Közvetlenebb "beszélgetések", tartalmas kommunikáció, gyorsabb információáramlás 
(weboldal, web TV, újság, hirdetőpontok a város 6 pontján, hatékony és célratörő 
közmeghallgatások, lakossági fórumok). - Új weboldalunk 2015 decemberében elérhető lesz, megújult az 
Ercsi Hiradó, de ezen a területen még sok a tennivalóm/-nk! 
− Facebook ügyfélszolgálat a meglévő személyes ügyintézésen túl, a panaszok, észrevételek és 
javaslatok felvételére. Elindítottuk Nyitott Kapu Facebook oldalunkat ami már közel 300 otthonba viszi az 
Önkormányzat üzeneteit. A nyitottkapu@ercsi.hu emailcímet egyelőre még kevesen használják. 
 
A város hatékony m űködése/m űködtetése érdekében: 
− Hatékonyabb döntéshozatali rendszer t alakítunk ki az Önkormányzatnál: kevesebb bizottság - 
bővebb hatáskörökkel, kevesebb és rövidebb tanácskozás – több és gyorsabb felelős döntéssel. - A 
hatékony és gazdaságos önkormányzati munka elősegítésére kisebb és kevesebb szakbizottságot hoztunk létre 
(a korábbi négy bizottság és 24 fő helyett, három bizottság 15 fővel). Ezek a bizottságok (Humán; Szociális, 

Egészségügyi és Foglalkoztatási; valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági) a bőven jelentkező 

kihívásokra gyorsan, lelkesen reagáltak és hatékonyan készítették elő a Képviselő-testület döntéseit. Ennek 
következtében a testületi ülések is sokkal hatékonyabbá és rövidebbé váltak (a rendkívüli ülések számát 
viszont nem tudtuk csökkenteni). 
− A köznevelés i feladatokra úgy tekintünk mint a város hosszú távú jövőjének alapjára, így 
továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk szentelni az iskolák, óvodák fejlesztésére. Az "Ercsi Modell" a 
pedagógusok munkája és a szülők bizalma segítségével megállította a gyermekek "elvándorlását", 
ezért további támogatását fontos feladatunknak tekintjük. - Az Eötvös Iskola infrastruktúrális 
fejlesztésén és a Hétszínvirág óvoda bővítésén túl, a szülőkkel együttműködve segítettem minden tőlem 
telhető fórumon (EMMI, KLIK), hogy az utóbbi években elindult kedvező folyamatok, minden nemtelen 
támadás ellenére is folytatódhassanak. A bölcsödei ellátás megoldása még várat magára. Már számba vettük a 
lehetséges megoldásokat, de a tervek kidolgozása és a források felkutatása még előttünk áll. 
− Városgazda vállalat ot fogunk létrehozni. Ennek a cégnek lesz a feladata a közterületek, parkok, 
utak, járdák, csapadékvíz-elvezető árkok rendszeres karbantartása, az Önkormányzat ingatlanainak 
karbantartása, de saját beruházások kivitelezésében is fontos szerepet kaphat. Ez a cég helyi 
munkaerőt alkalmazva és ercsi vállalkozókat bevonva végzi majd el a feladatokat. - Létrehoztuk az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.-t, melynek működésével (elsősorban vezetésével) nem voltam 
maradéktalanul elégedett, így javaslatomra, októberben új ügyvezető került a cég élére. A problémák ellenére 
a kft sikeresen elvégezte a Tűzoltótorony és az Örökmozgó Park kivitelezését és a közterületek, intézmények 
karbantartását. Az új ügyvezetőt arra kértem fel, hogy a vállalat működését szervezze olymódon, hogy a 
munkák időben, gazdaságosan és jó minőségben legyenek elvégezve. Külön feladat a cég számára a 
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közmunka szervezése és megfelelő felügyelete 
− Hatékony közterület-felügyelet et alakítunk ki, jogkörrel rendelkező felügyelőkkel. - Az év második 
felétől két munkatársunk tevékenykedik a közterületfelügyelői munkakörben a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóiként. 
− A KÖZBIZTONSÁGért tett lépéseink (pl. a Szomszédság Őr mozgalom beindítása, a 
Belügyminisztériummal kialakított szoros együttműködés) folytatásra várnak. Fontos feladat a 
Rendőrség, a Polgárőrség, a Településőrök, Mezőőrök, valamint a településünkön működő biztonsági 
szolgálatok munkájának összehangolásában való közreműködés. Felkérésemre Alpolgármester Úr 
újjászervezte a Közbiztonsági Munkacsoportot, ami megfelelő eszköznek bizonyult a programban említett 
összehangolásban való közreműködésben. Újabb levekben kértem a Belügyminiszter Urat, valamint 
személyesen is tárgyaltam az Országos Rendőrfőkapitány Úrral a helyi Rendőrőrs megerősítése érdekében, 
aminek tapasztalhattuk jótékony hatását, azonban ezt kissé visszavetette az, hogy számos rendőrünket – a 
rendkívüli bevándorlási helyzet miatt – kirendelték az országhatár védelmére.  
 
Fejlesztések a város ÉLHETŐSÉGe és vonzóvá tétele érdekében: 
− Az utak, járdákat építünk egy jól átgondolt ütemtervet követve. - Idén mintegy 76 millió Ft-ot 
költhettünk útjaink javítására. 
− Évente egy (összesen 4) kis játszóter et fogunk építeni a város különböző pontjain, hogy 
a legkisebbek és szüleik is otthon érezhessék magukat Ercsiben. - Elsőként az Örökmozgó Parkot 
építettük meg, amit júniusban adtunk át, de már elkészültek a Sina-telepi játszótér tervei is. 
− Ercsi egysége és az igazságosság érdekében Sinatelepet, a Cukorgyári lakótelepet és a 6- 
os úttól nyugatra elhelyezkedő területeket is fejleszteni kívánjuk (utak, játszótér, 
közvilágítás, Sinatelepi Közösségi Ház, stb.). - Az utak fejlesztésekor számos, a 6-os úton túli utca 
felújítására is sor került, megvásároltuk a Sinatelepi Közösségi házat és elkezdtük a felújítását, udvarának 
tervezését, megújítottuk Sinatelepen és a Cukorgyári lakótelepen a közvilágítást. 
− Szükséges az Egészségügyi Központ további fejlesztése, hogy az itt nyújtott 
szolgáltatások egyre inkább kielégítsék a településünkön és a környéken élők igényeit (pl. a 
fogászat területén is), úgy, hogy a fenntartás se jelentsen túlzott anyagi terhet a városnak. - A 
korábbi laborszolgáltatás hirtelen megszűnése miatt gyors és hathatós megbeszéléseket kellett folytatnom, 
melyekben elértem, hogy a szolgáltatás helyre állt. Tárgyalásokat folytattam a környező települések 
polgármestereivel annak érdekében, hogy a betegforgalom függvényében járuljanak hozzá az Ercsi 
Egészségügyi Központ fenntartásához. 
− Beindítunk egy lakásprogram ot, melynek keretében az Önkormányzat megvásárol és – a fent 
említett Városgazda Vállalat tevékenységében, helyi munkaerőt foglalkoztatva – helyreállít néhány 
Ercsiben üresen álló, eladó házat. - Első lépésként októberben megbízást kaptam egy – az  
Önkormányzatunknak egy bank által megvételre felajánlott - kertes ház megvásárlására vonatkozó tárgyalásra.  
− A Nőtlen Tiszti Szállóban bér- és szolgálati lakásokat kívánunk kialakítani. - A jelzett ingatlan tartós 
bérlete iránt egy olyan vállalat érdeklődik, melynek vezetői egy termelő üzemet és kutatóintézetet kívánnak 
ott kialakítani. 
− Konkrét lépéseket kívánunk tenni a Laktanya hasznosításának megtervezésére (Fecskeház 
program, ipari tevékenység letelepítése), valamint a terület visszaszerzésére. - A PFK Bizottság elnök 
asszonyával tárgyalásokat kezdtünk a Honvédelmi Minisztériummal, felvázolva elképzeléseinket. Ezt 
követően újabb kapcsolatfelvételt kezdeményeztem az új Honvédelmi Miniszter kabinetjével a továbblépés 
érdekében. 
 
Fejlesztések MUNKAHELYEK teremtése érdekében: 
• Kedvező gazdasági környezetet kívánunk kialakítani azon vállalkozók számára, akik 
munkahelyeket teremtenek és ercsi polgárokat foglalkoztatnak. Munkahelyteremtő 
fejlesztés lehet az önkormányzati földek megművelése, a dísz- és haszonnövénytermesztés, 
valamint az állattenyésztés. - Örömömre megélénkült a gazdasági érdeklődés Ercsi iránt. Két cég már 
konkrétan el is kezdte tevékenységét (egyikük egyelőre néhány hónapra a voltTiszti Klub épületének egy 
részét bérelve  Önkormányzatunktól), egy másik vállalat a volt Nőtlen Tiszti Szállót kívánja tartós bérletbe 
venni, míg egy Zrt az Ipari Parkban kíván üzemcsarnokot építeni egy Önkormányzati telken. Mindemellett 
megtekintettem már önkormányzati munkahelyteremtő kezdeményezéseket is, tapasztalat és ötlet-gyűjtés 
céljából. 
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• Az Ipari Park ügyét felkarolva, az adott lehetőségek népszerűsítése és hathatós 
marketing által olyan cégeket kívánunk idecsábítani, akik partnerei (és nem 
konkurenciái) lesznek a helyi vállalkozóknak, és ercsi embereknek adnak munkát. - Ercsi gazdasági 
megalapozásának egyik legfontosabb színtere lehet az Ipari Park, ezért ez a programpont az egyik 
legsürgősebb teendőm/-nk. 
 
 
Úgy érzem, jelentős és szép lépéseket tehettünk ebben az évben Ercsiért. Egy hosszú út elején 
járunk, rengeteg még a tennivaló, de a fenntieket végiggondolva jó reménységgel kezdek bele, a 
választópolgárok és munkatársaim bizalmát élvezve a következő évek feladatainak végrehajtásába! 
Szeretem ezt a várost és – hála Istennek – nagyon sokan éreznek hasonlóképpen.  
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kérem beszámolóm elfogadását! 
 
 
Ercsi, 2015. november 9. 
 
 

Győri Máté 
polgármester 

 
29. napirendi pont: Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester átadja a szót Papp György alpolgármesternek, majd kiment a 
Tanácsteremből, így a szavazásban 8 képviselő vesz részt. 
 
Papp György alpolgármester ismerteti a 100-371/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a napirendi pontot a Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta, s 1,5 havi illetmény kifizetését javasolta. Kérdezi, van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban más javaslata, észrevétele? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 1,5 havi 
jutalom megállapításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester jutalmának 
megállapításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

444/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester részére – elmúlt évi 
munkája elismeréseképpen 1,5 havi – a pótlékokkal együtt számított – illetményének megfelelő 
jutalmat állapít meg a 2015. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp György alpolgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 
jutalom kifizetése iránt intézkedjenek.  
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
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30. napirendi pont: Papp György alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester visszatért a Tanácsterembe, így a szavazásban 9 képviselő vesz részt. 
Ismerteti a 100-400/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 32. számú melléklete), majd 
hozzáteszi még, alpolgármester úr tiszteletdíja saját kérésére a minimumon volt megállapítva, 
melyhez képest a maximumot teljesítette, a legtöbbet hozta ki munkájából és saját magából. 
Javaslata az volna, hogy tiszteletdíját 10 %-kal, 80 %-ra emeljék fel. Kérdezi, van-e valakinek 
észrevétele, más javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
Papp György alpolgármester kiment a Tanácsteremből, így a szavazásban 8 képviselő vesz részt. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az első határozati javaslatról – 201.900 Ft-ról – szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

445/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
Papp György alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester tiszteletdíját 2015. 
december 1-től bruttó 201.900,- Ft/hó összegben állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a tiszteletdíj összegének az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a 2016. évi költségvetés tervezése 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról – 30.300 Ft-ról – 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester költségtérítésének 
megállapításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

446/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
Papp György alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester költségtérítését 2015. 
december 1-től tiszteletdíjának 15%-ában, azaz 30.300,- Ft/hó összegben állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségtérítés összegének az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
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Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a 2016. évi költségvetés tervezése 
 

31. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-375/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 33. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Papp György alpolgármester visszatér a Tanácsterembe, így a továbbiakban 9 képviselő szavaz. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

447/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 
30/2012. (III.7.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra, a Polgármesteri 
Hivatalban 2015. december 21. napjától 2016. január 3. napjáig igazgatási szünetet rendel el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. december 21.   
 

32. napirendi pont: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-393/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 34. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodásának módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
448/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
társulási megállapodásának módosítását e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

„Melléklet a 448/2015. (IX.24.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 
 

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

 
 
 
Társulási Megállapodás hatálybalépésének időpontja: 2015. … 
 
Kelt: Martonvásár, 2015. … 
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A társulásban résztvevő önkormányzatok – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.§-a alapján – abból a célból, hogy a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás) tartozó 
települések lakossága a helyi közszolgáltatásokat minél magasabb színvonalon vehesse 
igénybe, társulás keretében történő együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális 
felhasználásával biztosítják a közfeladatok minél magasabb szintű ellátását, s ennek 
érdekében 2013. június 30-i kezdő hatállyal az alábbi társulási megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás) kötik, illetve hagyják jóvá: 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Társulás neve: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
 

2. A Társulás székhely önkormányzata: Martonvásár Város Önkormányzata  
A Társulás székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.  
 

3. A Társulás társszékhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
 

4. A Társulás tagjainak neve, székhelye:      
  
4.1 Baracska Község Önkormányzata 

Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 29. sz.  
4.2. Ercsi Város Önkormányzata 

Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz.  
4.3. Gyúró Község Önkormányzata 

Székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. sz.  
4.4. Kajászó Község Önkormányzata 

Székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71. sz.  
4.5. Martonvásár Város Önkormányzata 

Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.  
4.6. Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. sz.  
4.7. Tordas Község Önkormányzata 

Székhelye: 2463 Tordas, Szabadság u. 87. sz. 
4.8. Vál Község Önkormányzata 
 Székhelye: 2473 Vál, Vajda J. u. 2. 
4.9. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a Megállapodás 1. függeléke, a 

Társulás tagjait képviselőket a Megállapodás 2. függeléke tartalmazza. 
 

5. A Társulás működési területe: a 4. pontban szereplő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 

 
6. A Társulás bélyegzője: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás felirattal 

ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével. 
 
7. A Társulás képviselete: a képviseletet a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az 

alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el. 
 
8. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy. 
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8.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

8.2. A Társulás önálló bankszámlával – fizetési számlával – rendelkezik. 
8.3. A Társulás, és az általa fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szervek (a 

továbbiakban: Intézmény(ek)) költségvetését a Társulási Tanács önállóan, 
költségvetési határozatban állapítja meg. A társult önkormányzatok (a 
továbbiakban: Önkormányzatok) a Társulás fenntartásához évenként szükséges 
hozzájárulás összegét a IX/1. pontban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják 
át.  

8.4. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a székhely szerinti polgármesteri 
hivatal, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

8.5. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal útján gondoskodik 
a Társulás költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, melynek 
keretében ellátja – külön munkamegosztási megállapodás alapján – az 
Intézmény(ek) pénzügyi-gazdálkodási feladatait is.  

8.6. A Társulás csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
9. A Társulás az Mötv. 88. § - 95. §-aiban foglalt szabályok szerint működik.   
 

II. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖ K 
 
1. Az Önkormányzatok az alábbi 2-7. pontban nevesített önkormányzati feladatok közös 

megvalósításában állapodnak meg, s ezen feladat és hatásköreik gyakorlását átruházzák a 
Társulásra.  

 
2. Az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, 

mint „Központi Háziorvosi Ügyelet” az Önkormányzatok közigazgatási területére 
kiterjedően: 
2.1. Az ügyelet székhelye és ellátási helye: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.  

Az ügyelet további ellátási helye: Martonvásári kistérség központjától 
legfeljebb 15 km-es távolságban 
biztosított ellátás (a sürgős, szükség esetén 
felmerülő gyermekellátás biztosításával)  

2.2.  Ügyeleti idő (a székhelyen és ellátási helyeken): 
• munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig; 
• hétvégén pénteken 16 órától hétfő reggel 8 óráig; 
• munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órás. 

2.3. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet 
ellátására a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével történő egészségügyi vállalkozási, 
avagy ellátási szerződés útján történő megvalósítására vonatkozó döntés 
meghozatalára a Társulási Tanácsot hatalmazzák fel.  

2.4. Az egészségügyi alapellátás körében a Központi Háziorvosi Ügyelet ellátásának 2.3. 
pont szerinti egészségügyi vállalkozási, avagy ellátási szerződés útján történő 
megvalósítását igénybe vevő tagok a Társulás tagjai közül:  
• Baracska Község Önkormányzata,  
• Ercsi Város Önkormányzata,  
• Gyúró Község Önkormányzata,   
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• Kajászó Község Önkormányzata,  
• Martonvásár Város Önkormányzata,   
• Ráckeresztúr Község Önkormányzata,  
• Tordas Község Önkormányzata 

 
„3. Szociális alapellátás feladatkörben: 
 3.1. Családsegítés - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár 

Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község Önkormányzata települési 
szinten család- és gyermekjóléti szolgálat keretében; 

3.2. Házi segítségnyújtás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község 
Önkormányzata; 

3.3.1 
3.4. Támogató szolgáltatás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 

Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 
3.5. Idősek nappali ellátása - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 

Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 
3.6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Baracska Község Önkormányzata; 

3.7. Családi napközi ellátás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata 

3.8. Szociális étkeztetés - Martonvásár Város Önkormányzata 
közigazgatási területére kiterjedően, Intézmény fenntartása útján. 

 
4.2   
 
5.  Gyermekjóléti szolgáltatás: ezt az önkormányzati feladatot a Társulás Baracska 

Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, 
Tordas Község, Vál Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően 
Intézmény fenntartása útján látja el, települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat 
keretében.  

 
5/A. Család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatás: Martonvásár Város 

Önkormányzata, mint járásszékhely település, a Martonvásári járás közigazgatási 
területére kiterjedően. 

 
6. A köznevelési feladatok körében a Társulás keretében történik: 

Óvodai nevelés a Társulás által fenntartott Intézmény útján: 
• Baracska Község Önkormányzata,  
• Gyúró Község Önkormányzata, 
• Tordas Község Önkormányzata 
közigazgatási területére kiterjedően.  
 

7. Belső ellenőrzési feladatok: a Társulás a Társulásra, az Önkormányzatokra és az általuk 
fenntartott költségvetési szervekre kiterjedően a Társulási Tanács döntésétől függően: 

• belső ellenőr(ök) foglalkoztatásával,  

                                                 
1 2015. 07.02-től törlésre került. 
2 2014.01.01-től hatályát vesztette. 
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• vagy polgári jogi szerződéssel, külső erőforrás bevonása útján 
látja el.  
7.1. A társulás belső ellenőre a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez: 

• a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 
• az alábbi társult önkormányzatoknál és az irányításuk alá tartozó bármely 

költségvetési szervnél: 
- Baracska Község Önkormányzata,  
- Gyúró Község Önkormányzata, 
- Kajászó Község Önkormányzata  
- Martonvásár Város Önkormányzata, 
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 
- Tordas Község Önkormányzata, 
- Vál Község Önkormányzata. 

• a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás 
tekintetében, 

• az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

• az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában 
meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

7.2. A belső ellenőr által teljesítendő szolgáltatásokat a társulás adott évi belső ellenőrzési 
terve tartalmazza, mely tartalmazza a képviselő-testületek által előzetesen 
jóváhagyott egyes önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet, 
továbbá a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 
végzendő belső ellenőrzési feladatokat is. Az önkormányzati szintű éves ellenőrzési 
tervet a belső ellenőr állítja össze előzetes kockázatelemzés és a vezetőkkel való 
egyeztetést követően. 

7.3. Az elkészült ellenőrzési jelentéseket az ellenőrzött szervezeteknek, és az 
önkormányzatnak kell megküldeni egyeztetés, észrevételezés céljából. A 
leegyeztetett, elfogadott ellenőrzési jelentéseket 1 példányban a társulás székhely 
önkormányzata jegyzőjének, 1 példányban az ellenőrzöttnek kell megküldeni. Az 
éves ellenőrzési jelentést önkormányzatonként, illetve társulásra külön- külön köteles 
elkészíteni a belső ellenőr, melyet tárgyévet követő év február 15-ig megküld 
valamennyi jegyző részére, hogy azt a polgármester a zárszámadással együtt a 
képviselő-testület elé terjeszthesse.  

7.4. A belső ellenőrzési feladatellátás forrása: központi támogatás, feladatellátási 
pénzügyi hozzájárulás. A belső ellenőrzési feladatok központi, külső forrásokból 
nem fedezett működési, fenntartási kiadásait az Önkormányzatok pénzügyi 
hozzájárulás címén lakosságszám arányosan közösen biztosítják.  

 
8.   Településfejlesztés – területfejlesztés körében a Társulás alábbi tagjai az őket együttesen 

érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodnak meg: 
• Baracska Község Önkormányzata,  
• Ercsi Város Önkormányzata,  
• Gyúró Község Önkormányzata,   
• Kajászó Község Önkormányzata,  
• Martonvásár Város Önkormányzata,   
• Ráckeresztúr Község Önkormányzata,  
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• Tordas Község Önkormányzata, 
• Vál Község Önkormányzata. 

 
9.3 Hozzájárulás köznevelési intézmény működtetéséhez: 
 9.1.  A Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének 

fenntartója, a Martonvásári Járásra kiterjedő ellátási körzettel, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. Az Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan 
tulajdonosa és az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdés szerinti működtetője Martonvásár Város 
Önkormányzata. 

 9.2. A Társulás hozzájárul a 9.1. alpont szerinti Intézmény - Martonvásár Város 
Önkormányzata által vállalt, Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti - működtetési 
költségeihez.  

 9.3. A hozzájárulás megfizetésével érintett tagönkormányzatok: 
• Baracska Község Önkormányzata, 
• Ercsi Város Önkormányzata, 
• Gyúró Község Önkormányzata, 
• Kajászó Község Önkormányzata, 
• Martonvásár Város Önkormányzata, 
• Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 
• Tordas Község Önkormányzata, 
• Vál Község Önkormányzata. 

 
III. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS A TAGJAIT MEGI LLET Ő 

SZAVAZATARÁNYOK 
 

1. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve: a Társulási Tanács.  
 

2. Az Önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a képviselő-
testületek a Társulási Tanácsba az önkormányzatok mindenkori polgármesterét 
delegálják. 
A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy – 
külön meghatalmazás nélkül – az őt helyettesítő alpolgármester, vagy az adott 
település képviselő-testületének – külön meghatalmazással rendelkező – tagja.  
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei 
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog 
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 
 

3. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.  
 

4. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja 
mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv., az Intézmény(ek) alapítói, fenntartói, 
irányító szervi jogkörének gyakorlására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések, illetve jelen Társulási Megállapodás meghatároz. 

 
IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS ÜLÉSEI, DÖNTÉSHOZATALA 

 

                                                 
3 2015. április 1-jei hatállyal kiegészítette a 9/2015. (II. 12.) TKT határozat. 
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1. A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja. 

1.1 .   A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is 
tarthat. 

1.2.      A Társulási Tanács ülésén a társuló önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal 
részt vehetnek. 

 
2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere 

hívja össze.  
 
3. A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását. 
 A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az 

alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 
• a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,  
• megválasztja az alelnököt,  
• megválasztja a bizottságok tagjait.  

 
4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hatszor, a Társulási Tanács 

által meghatározott időpontban tartja. 
 
5. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, a Társulás 

bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára, annak kézhezvételét követő 15 napon 
belül, az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

 
6. Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkét tisztségviselő 

együttes akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti. 
 
7. A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai 

követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
8. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 
 
9. A Társulási Tanács: 

9.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 
fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén;  

9.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
kinevezés/megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;  

9.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 
10. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

polgármesteri hivatalt vezető jegyző, továbbá az Mötv. 46. § (3) bekezdésében 
meghatározott más személyek vehetnek részt.  
 

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulási Tanács tagjainak több 
mint fele jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma 
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meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. A 
határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

 
12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához – a 13. pontban 

foglaltak kivételével – legalább annyi tag „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja 
a jelen lévő tagok szavazatainak felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának egyharmadát, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot 
elutasította.  

 
13. A minősített többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag „igen” 

szavazata szükséges, amely meghaladja a társulásban részt vevő tagok szavazatának felét 
és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. Ennek hiányában a Társulási 
Tanács a javaslatot elutasította.  
 

14. Minősített többség szükséges: 
14.1. a 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 
14.2. a Társulás hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

kinevezés/megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, 
fegyelmi büntetés kiszabása ügyében hozott döntésekhez; 

14.3. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá az 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további ügyekben;  

14.4.  a Társuláshoz való csatlakozás kérdésében. 
 

15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg. 
15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

• a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,  
• továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben. 
Ugyanazon ügyben, egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni és 
tartani. Nincs helye név szerinti szavazásnak: 
• bizottság létszáma és összetétele,  
• ügyrendi javaslat 
kérdéseiben.  

15.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a IV/9. pontban meghatározott 
ügyekben. 

15.3.   A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a 
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  

        15.4.  A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. 
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási 
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.  

 
16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

16.1. A Társulás elnöke és alelnöke megválasztása, tiszteletdíja megállapítása. 
16.2. A Társulás szervei tagjainak megválasztása. 
16.3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése. 
16.4. Az éves költségvetés, valamint a zárszámadás elfogadása, módosítása, ennek 

keretében a tagi hozzájárulás évenkénti összegének megállapítása, a Társulás 
tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról szóló döntés.  

16.5. A Társulás elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás 
tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása. 
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16.6. A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés, az intézményi 
fejlesztésekről, felújításokról történő döntés. 

16.7. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése, intézmény irányító 
szervi jogának átadás-átvételéről döntés.  

16.8. A Társulás vagyonáról való rendelkezés. 
16.9. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának, éves munkatervének 

elfogadása, módosítása. 
16.10. A Társulás más társulással való együttműködésének, avagy annak 

megszüntetésének elhatározása, együttműködési megállapodás megkötése.  
16.11. Pályázatok benyújtásáról való döntés. 
16.12. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról szóló döntés. 
16.13. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése. 
16.14. A Társuláshoz, önkormányzati közös feladatellátáshoz történő csatlakozás 

elfogadása. 
16.15. A tag kizárásáról szóló döntés. 
16.16. Társulási Tanács által fenntartott Intézmények magasabb vezetői jutalmának 

megállapítása. 
16.17. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek), gazdálkodó szervezet tekintetében – a 

pénzügyi és az ágazati jogszabályokban meghatározott – alapítói, irányító szervi 
jogkörben hozandó döntés.  

16.18. A közös feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, egyéb polgári jogi szerződés 
megkötése, munkamegosztási megállapodás(ok) jóváhagyása.  

 
17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács 

elnöke a munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatalt vezető jegyző és a tagok sorából 
választott egy jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a 
felterjesztéséről a Hivatalt vezető jegyző gondoskodik.  
17.1. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak 

az irányadóak.  
17.2. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  
17.3. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv(ek)et az ülést követő 15 napon 

belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.   
 
18. Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján 

átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására 
jogosítják fel az Önkormányzatok által alapított és a Társulás részére fenntartói jogkörbe 
átadott, továbbá a Társulás által alapított Intézmény(ek) tekintetében: 
18.1. Intézményvezető, gazdálkodó szervezet vezetőjének megbízása, annak 

visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása. 
18.2. Az intézmény irányító szervi jogkörök gyakorlása az önkormányzati 

feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított körben. 
18.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.), és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) mindenkori hatályos 
rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben való 
döntés.  

 
19. A Társulás keretében az általa fenntartott Intézmény tevékenységi körébe tartozó 

szociális alapellátások intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes 
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gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak 
önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára – a Társulási Tanács javaslatának 
figyelembe vételével – Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jogosult. 
19.1. A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati 

rendelet tervezetet a Hivatal Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-
testülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban az érintett 
önkormányzatok polgármesterei részére megküldi.  

19.2. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő ülésükön, de legkésőbb 
20 napon belül a rendelet-tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak, 
melyet a Hivatalt vezető jegyző részére írásban megküldenek. Amennyiben az 
érintett Önkormányzat(ok) Képviselőtestülete(i) ezen határidőn belül a véleményt 
nem alakítja(ják) ki, úgy a határidő lejártát követően annak hiányában 
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az 
önkormányzati rendelet megalkotható.  

19.3. Amennyiben az Önkormányzat(ok) Képviselő-testülete(i) a tervezetben 
foglaltakkal nem ért(enek) egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját(jukat) a 
rendelet megalkotását megelőzően a jegyzőnek a Társulási Tanács ülésén kell 
ismertetnie.  

19.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-testülete 
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén 
egyeztetett újabb javaslat szerinti 19.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell 
folytatni.  

19.5. Ha az érintett Önkormányzat Képviselő-testülete indokait nem fogalmazza meg, 
avagy azt nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy a 
Társulási Tanács ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti 
javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat 
Képviselő-testülete által megalkotható.  

 
20. A Társulási Tanács működésének további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
 

V. A TÁRSULÁSI TANÁCS TISZTSÉGVISEL ŐI, A TÁRSULÁSI TANÁCS 
BIZOTTSÁGAI, A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE 

 
1. A Társulás elnöke: 

1.1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az 
önkormányzati választási ciklus idejére titkos szavazással választja meg.  

1.2. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének 
megválasztásához minősített többség szükséges.  

1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás 
működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási 
feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az 
alelnök, együttes akadályoztatás esetén a korelnök látja el. 

1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét, továbbá tiszteletdíját a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 
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2. A Társulás alelnöke: 

2.1. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját tagjai 
sorából, titkos szavazással alelnököt választ. 

2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács 
alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges. 

 
3.  A Társulás Pénzügyi Bizottsága: 

3.1. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 
háromtagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

3.2. A bizottság elnökét és további egy tagját a Tanács tagjai sorából kell 
megválasztani. 

3.3. A Pénzügyi Bizottság feladatai: 

3.3.1. Véleményezi a Társulás éves költségvetési javaslatát, és a végrehajtásáról 
szóló féléves, háromnegyed-éves, éves beszámoló tervezeteit. 

3.3.2.  Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel 
a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző 
okokat. 

3.3.3.  Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályok megtartását, a bizonylati rend és 
bizonylati fegyelem érvényesítését. 

3.4. A Pénzügyi Bizottság megállapításait haladéktalanul megküldi a Társulási 
Tanácsnak. 
Ha a Társulási Tanács a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, úgy a vizsgálati 
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldheti a Társulás gazdálkodásának 
ellenőrzésére jogosult Állami Számvevőszéknek. 

3.5.   A Pénzügyi Bizottság feladatait és részletes működési szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. A bizottság működésének 
szabályaira az Mötv. bizottságokra vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 

 
4. Köznevelési Bizottság: 

4.1. A Társulási Tanács a köznevelési feladatokkal összefüggő döntései előkészítésére 
háromtagú Köznevelési Bizottságot hoz létre. A Köznevelési Bizottság elnökét és 
további egy tagját a Társulási Tanács a tagjai sorából választja meg.  

4.2. A Köznevelési Bizottság feladatait és részletes működési szabályait a Társulás a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. A bizottság működésének 
szabályaira az Mötv. bizottságokra vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni.  

 
5. A Társulás munkaszervezete: 
        5.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának szervezését 

a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala: a Martonvásári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

   5.2. A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 
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5.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek 
végrehajtása. 

5.2.2. A Társulás bizottságai üléseinek előkészítése.  
5.2.3. Adat és információ szolgáltatás az Önkormányzatok részére a Társulási 

Tanács és intézményei működéséről, feladatellátásáról. 
5.2.4. A Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatok ellátása.  
5.2.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtásával, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.  
5.2.6. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

5.2.6.1. A Társulás és költségvetési szervei költségvetése tervezésének, a 
zárszámadás tervezetének előkészítése, pénzügyi-számviteli, 
gazdálkodási feladatainak ellátása.  Információszolgáltatás, a 
pénzforgalmi jelentések elkészítése. 

5.2.6.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási 
feladatok elvégzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar 
Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint 
egyéb szervek felé. 

5.2.6.3. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működésével 
kapcsolatos éves elszámolások (különösen: az állami alap és 
kiegészítő hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, 
valamint létszám-elszámolások) elkészítése és dokumentált 
egyeztetése az érintett önkormányzatokkal az éves beszámoló 
(zárszámadás) elfogadását megelőzően. 

5.2.6.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 
végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

5.3.  A Hivatal – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó – köztisztviselői 
felett a munkáltatói jogokat a székhely szerinti jegyző gyakorolja. A jegyző 
munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács 
tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult(ak) és 
köteles(ek), melyről – s annak változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja. 

5.4. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat 
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.  

 
 

VI. A közös fenntartású intézmények 
 

1. Szent László Völgye Segítő Szolgálat 
1.1. Az Intézmény feladatai ellátását, alaptevékenységét az Szt. és a Gyvt. alapján végzi. 
1.2. Az Intézmény szakmailag önálló, amely egyszemélyi felelős vezetéssel látja el 

feladatait. 
1.3. Székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 24. 
1.4.  Az Intézmény ellátottjai számára nyitva álló helyiségeket biztosít a feladatellátásban 

részt vevő településeken - az intézmény alapító okiratában rögzítettek szerint - 
családsegítés, gyermekjóléti, valamint tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében. 

1.5.  A Társulás az Intézmény keretein belül integráltan biztosítja települési szinten a 
család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint járási szinten család- és gyermekjóléti 
központ működését.  

 
2. Szent László Völgye – Bóbita Óvoda: 

2.1. Az Intézmény szakmailag önálló, amely egyszemélyi felelős vezetéssel látja el 
feladatát. 
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2.2. Az Intézmény a feladatai ellátását, alaptevékenységét a mindenkor hatályos 
köznevelésről szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatározottak szerint 
végzi.  

2.3. Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 32. 
  Telephelyei:  Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Mesevár 

Tagóvodája, 2463 Tordas, Szabadság út 134. 
 Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Gézengúz Tagóvodája, 
2464 Gyúró, Thököly u. 31. 
Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Szent László Regionális 
Tagóvodája, 2462 Martonvásár, Váci M. u. 2/A 
 

VII. A TÁRSULÁS VAGYONA 
 

1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, melyet a Társulás éves költségvetéséről szóló 
határozat mellékletében kell rögzíteni.  

 

2. A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát gyarapítja és a 
vagyon további részét képezi a Társulás döntéseivel szerzett vagy a Társulás tevékenysége 
révén keletkezett vagyon. 

 
3. A Társulás működése során a költségvetése terhére – az Intézmény(ek) finanszírozására 

rendelkezésre álló előirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, 
tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül. 
3.1. A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása 

a Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működési területéhez tartozó önkormányzatok 
általi vásárláskor viselt költségek arányában történik, amennyiben a Társulás által 
benyújtott pályázat útján a működési területhez tartozó önkormányzatok biztosították a 
„saját” erőt.  

3.2. A 3.1. pont szerinti esetben a telephely, területi iroda, ellátottak számára nyitva álló 
helyiség fekvése szerint érintett önkormányzat váltja meg – a megszűnés időpontjában 
fennálló forgalmi értéken – a többi önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot.  

3.3. Amennyiben az Intézmény(ek) székhelye szerinti ingatlanba, avagy telephelyeire 
pályázatok benyújtása útján történik az ingatlanokat érintően az ingóbeszerzés, úgy az ily 
módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga a „saját erőt” biztosító önkormányzatot illeti 
meg.  

 

4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait a 3.1.-
3.3. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk – amennyiben az nem állapítható meg, úgy a 
települések lakosságszáma – arányában illeti meg. 

 

5. A vagyon megosztása során az önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével járnak el: 

5.1. a használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani, 
5.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, 
5.3. a tulajdonba adott ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonjoga az eredeti tulajdonost illeti 

meg. 
 

6. A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a 3.-5. pont eljárási rendje szerint el kell 
számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az esetben tarthat 
igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás 
volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg, amennyiben a 
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tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb öt évre lehet 
elhalasztani.  

 

7. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya időtartama alatt a vagyoni 
hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból keletkezett társulási 
közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától 
érvényesíthető.  

 

8. A Társulásból kiváló tag az őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat igényt, 
amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya alatt a Társulási 
Tanács által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár.  

 

9. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 
 

VIII. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS  ÉS SPECIÁLIS 
SZABÁLYOK 

 
1. A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási jogszabályai szerint 
gazdálkodik, pénzügy-gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el. 

 
2. A Társulás költségvetése külön tételként magában foglalja a munkaszervezeti feladatok 

ellátására vonatkozó költségvetési összeget is.  
 
3. A Társulás által fenntartott intézmények működési költsége a feladat-ellátás által nem 

érintett önkormányzat(ok) terhére  költséget nem eredményezhet. 
 
4. A munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal feladatellátásával kapcsolatos költségeket 

az Önkormányzatok lakosságszám-/feladat arányosan viselik. 
 
5. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen határozza 

meg a közösen ellátott feladatok tagönkormányzati költségvetési hozzájárulási 
összegeit. A lakosságszám alapján megállapított összegeknél a tárgyévet megelőző év 
január 1-jei lakosságszáma az irányadó. 

 
6. A feladatonkénti tag-önkormányzati költségvetési hozzájárulás meghatározásának 

tervezésekor: 
6.1. a költségvetés elkészítése során a kiadások és bevételek meghatározása 

elkülönítetten, feladatonként történik; 
6.2. tag-önkormányzati költségvetési hozzájárulás: az adott feladatnál a kiadási 

előirányzat, egyéb intézményi saját bevétellel, támogatásértékű működési 
bevétellel és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része. 

 
7. A tag-önkormányzatonkénti költségvetési hozzájárulás vetítési alapja: 

7.1.4 a tagdíj, Központi Háziorvosi Ügyelet, a pedagógiai szakszolgálat 
tagintézményének elhelyezésére szolgáló ingatlan működési költségeinek 
fedezése esetében valamint a belső ellenőrzés esetében a teljes lakosságszám; 

                                                 
4 Módosította a 9/2015. (II. 12.) SZLV TKT határozata, hatályos 2015. április 1-jétől. 
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7.2. gyermekjóléti szolgáltatás esetében a 0-17 éves korú ellátotti létszám; 
7.3. házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi szolgáltatások, támogató 

szolgáltatás, falugondnoki szolgáltatás esetében a település közigazgatási területén 
ellátottak után a tárgyévre igényelt állami hozzájárulás feladatmutatója; 

7.4. óvodai ellátás közös költségei esetében – a feladatellátásban részt vevő 
önkormányzatok tekintetében – a székhely, illetve tagóvodákba beíratottak 
csoportszám aránya;  

7.5. idősek nappali ellátása esetében az állandó lakóhely alapján azonosított 
igénybevevői ellátási létszám. 

 
8.  A családi napközi ellátás önellátó szolgáltatásként működik. 
 
9. A költségvetés meghatározásával egyidejűleg kerül sor az önkormányzati költségvetési 

hozzájárulások meghatározására. Az Önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulások 
összegét havi bontásban, havonta előre a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a 
hónap 5. napjára szóló esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását 
megelőző időszakban az előző évi tagönkormányzati költségvetési hozzájárulás egy 
tizenkettedét kell utalni minden hónap 5. napjáig. 
9.1. Amennyiben a költségviselő önkormányzat költségvetési hozzájárulás viselési 

kötelezettségének nem tesz, avagy annak késedelmesen tesz eleget, s emiatt a 
Társulási Tanácsnak hitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségeit és 
annak kamatait a nem, avagy késedelmesen teljesítő önkormányzattal szemben 
kell kárigényként érvényesíteni, a Társulási Tanács egyedi döntése alapján.  

9.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő 
önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg után a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. 
§ szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi döntése 
alapján.  

9.3.    Amennyiben a Társulás tartozik fizetési kötelezettséggel az Önkormányzat felé, 
abban az esetben a 9.1. és 9.2. pontban foglalt értelemszerű alkalmazásával járnak 
el a kötelezettség teljesítése érdekében. 

 
10. Az Intézmény(ek) gazdálkodása: 

A Társulás által fenntartott Intézmény(ek)  
• önálló adószámmal,  
• önálló pénzintézeti számlaszámmal,  
• a Társulás éves költségvetése alapján önálló elemi költségvetéssel rendelkeznek, 

melye(ke)t a Társulási Tanács elnöke hagy jóvá.  
 

11. Az Intézmény(ek) vezetői (a továbbiakban: Intézményvezető)  a mindenkor hatályos 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, társulási tanácsi 
határozatok és belső szabályzatok szerint köteles(ek) eljárni. 

 
12. Inkasszó: 
 A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást (önkormányzati 

működési költségelőleget) legalább három hónapja nem teljesítő, avagy részben teljesítő 
önkormányzattal szemben – amely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása ellenére nyolc 
naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének – a Társulási 
Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, mely eljárás 
valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. 
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A tag-önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a 
számlavezető pénzintézetüknek a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására 
jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást 
nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási 
Tanács elnöke részére átadni. A tag-önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól 
számított tizenöt napon belül köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető 
pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési 
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tag-önkormányzat a társulási tagsági 
jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatja vissza. 

 
13. A Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti alaptevékenységeit a Társulási 

Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, melynek a Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási bejelentéséről – s annak 
esetleges kormányzati funkciók rendjének változása miatti módosításáról – a Társulási 
Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni. 

 A Társulás szakágazati besorolása:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 

 
IX. A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, M ŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGEK VISELÉSE 
 

1. A tag-önkormányzat a Társulás működése biztosítékául évente a Társulási Tanács által 
külön határozatban megállapított lakosságszám arányos tagdíjat köteles fizetni.  
Ezt minden évben havonta, a Társulás pénzintézeti számlájára történő átutalással kell 
teljesíteni, melynek elmulasztása esetén követendő eljárás azonos a VIII/11. pontban 
foglaltakkal.  

 
2. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek) tekintetében a tag-önkormányzatok 

költségviselését a VIII. fejezetben foglalt szabályok rögzítik. 
 

X. A TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNY(EK) IRÁNY ÍTÁSA 
 
1. A Többcélú Kistérségi Társulás részére tagi Önkormányzatok által fenntartói jogkörbe 

átadott Intézmény(ek) irányító szervi jogkörét a Társulás Társulási Tanácsa 
jogfolytonosan gyakorolja.  

 
2. Amennyiben a Társulás a jövőben tag-önkormányzattól intézmény fenntartói 

jogosultságát átveszi, úgy a Társulási Tanácsnak erről a tag-önkormányzattal az alábbi 
tartalmú megállapodást kell megkötnie:  
2.1. A feladatellátás átadás-átvételére vonatkozó megállapodást. 
2.2. Az intézmény működése jogfolytonosságának rögzítését. 
2.3. Arra vonatkozó megállapodást, hogy az intézményi foglalkoztatottak jogviszonya 

a munkáltatói jogutódlásra tekintettel változatlanul fennáll, továbbá az 
intézményvezető magasabb vezetői megbízatását a fenntartói jog átadása – annak 
lejártáig – nem érinti.  

2.4. Az alapítói jogkört gyakorló önkormányzat a fenntartói jog átadására vonatkozó 
megállapodással az intézmény részére az elhelyezését szolgáló ingatlanok – 
továbbá a benne lévő ingóságok, berendezések, felszerelések – térítésmentes 
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használatát továbbra is biztosítja, a Társulást az ingatlanok tekintetében 
térítésmentes használati jog illeti meg.  

2.5. A megállapodás határozatlan időtartamát annak felmondási és kiválási 
korlátozásával.  

2.6. A többletköltségek viselésére vonatkozó kötelezettségvállalást, a költségek 
viselésének módját, esedékességét, a Társulási Megállapodás VIII. Fejezetében 
foglaltak szerint. 

2.7. A fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodás felmondásának szabályait.  
2.8. Felmondás, kizárás, kiválás esetén a munkáltatói jogutódlással Társulás által 

foglalkoztatott közalkalmazottak – s a jogviszonyok bármely jogcímen történő 
megszűnése esetén a munkakörükben foglalkoztatottak – tekintetében a 
feladatellátásra ismételten köteles önkormányzat jogviszonyuk rendezésére s 
annak költségei viselésére vonatkozó kötelezettségét.  

 
3. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az egyes szociális 

alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátások, avagy egyéb feladatok átadására-
átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
3.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.  
3.2. A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történő helyszíni 

biztosításának Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek biztosítására vonatkozó 
megállapodást. 

3.3. Az Intézmény működése során keletkező többletköltségek működési 
költségelőleg, valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő 
működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete viselésére 
vonatkozó jelen Megállapodás VIII. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, 
módját és esedékességét. 

3.4. A Megállapodás határozatlan időtartamát, annak felmondási és kiválási 
korlátozásával.  

3.5. A Megállapodás felmondására, a Társulásból történő kiválásra vonatkozó 
szabályokat.  

3.6. Felmondás, kizárás, kiválás esetén - amennyiben a feladatot önálló státuszú 
közalkalmazott látta el, úgy - a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására vonatkozó 
kötelezettségvállalást. 

 
4. Az Intézmény(ek) az Sztv. és a Gyvt., továbbá az Mötv. 90. §-ában szabályozott 

fenntartói, irányítói jogkörét a Társulási Tanács látja el. 
 
5. A Társulási Tanács irányító szervi jogkörében jogosult az Intézmény(ek) alapító 

okiratának módosítására azzal, hogy az Intézmény(ek) székhelyének, tevékenységeinek 
módosítása esetén az érintett önkormányzat képviselő-testülete előzetes véleményét be 
kell szerezni.  

 

6. A Társulási Tanács irányítói jogkörébe tartozó ügyekben a Tanács döntései előkészítését, s 
határozatai végrehajtását a Hivatal látja el.  

 

7. Az Intézmény(ek) magasabb vezetői megbízatású vezetője(i) tekintetében az „egyéb” 
munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. 
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8. Az Intézmény(ek) vezetője(i) évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak – az éves 

költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – köteles(ek) beszámolni az 
Intézmény(ek) szakmai munkájáról. 

9. Az Intézmény(ek) közalkalmazottai és az ellátottak jogviszonya: 
9.1. A Társulás keretében közvetlenül fenntartott Intézmény(ek) közalkalmazotti 

jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes. 
9.2. A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében 

megállapodó felek rögzítik, hogy az Intézmény(ek) valamennyi közalkalmazottját 
azonos juttatási formák, az egyes szolgáltatásokat igénybe vevőket, ellátottakat 
pedig azonos szolgáltatási formák illetik meg, melyek alapulvételével, valamint a 
Társulási Tanács vonatkozó határozata alapján kell a többletköltségeket 
elszámolni.  

 
10. Az önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazzák az irányító szervi jogokat 

gyakorló Társulási Tanács nevében eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény bekövetkezése vagy annak veszélye 
esetén, illetve az előre nem látható működést akadályozó állapot megszüntetésére saját 
hatáskörben a szükséges intézkedéseket megtegye, melyről a Társulási Tanácsot és az 
érintett tulajdonosi jogkört gyakorló önkormányzatot a soron következő társulási ülésen 
tájékoztatnia kell. 

 
XI. TÁRSULÁS KÖZÖS FELADATELLÁTÁSÁHOZ VALÓ CSATLAKO ZÁS 

 
1. A Társulás által fenntartott közös Intézmények fenntartásához, valamint a Társulás által 

biztosított feladatellátáshoz (kivéve a köznevelési feladatellátást) az abban részt venni 
kívánó tag- vagy nem tag-önkormányzat a Megállapodás VIII. fejezetében foglalt 
azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 
legalább három hónappal korábban kell meghoznia és azt a társult Képviselő-testületek 
részére megküldenie. 
A köznevelési feladatellátáshoz történő csatlakozásra a köznevelésről szóló törvényi 
rendelkezésekben meghatározott határidők és tilalmi időtartamok vonatkoznak azzal, 
hogy a döntést ez esetben is hat hónappal korábban meg kell hozni. 

 
2. Az önkormányzatok képviselő-testületei általi csatlakozás a hónap első napjára szóló, a 

köznevelési feladathoz július 1-jei, avagy augusztus 1-jei hatállyal történhet. 
 
3.  Az önkormányzat(ok) csatlakozása esetén a feladatellátásban való részvételre vonatkozó 

Megállapodás megkötésére a – a X/4. pontban foglalt tartalommal – a Társulási Tanács jogosult. 
 

XII . A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS 
 
1. A Társuláshoz történő csatlakozás a csatlakozó önkormányzat képviselő-testületének 

döntése és a Megállapodás módosítása alapján lehetséges: 
1.1. A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi önkormányzatok 

képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek: 
1.1.1. elfogadják a Társulás céljait, 
1.1.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladatok költségkímélő 

megvalósításában, 
1.1.3. a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el. 
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1.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének az 1.1. pontban foglaltakra 
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megküldenie 
azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni a naptári év január 1. napjával, avagy július 1. 
napjával lehet, és az erre vonatkozó döntést legalább hat hónappal korábban kell 
meghozni.  

1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata 
alapján a társult képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási 
Megállapodás egyidejű módosításának jóváhagyásával.  

 
XIII. A TÁRSULÁS M ŰKÖDÉSÉNEK ELLEN ŐRZÉSE 

 
1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, 

gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban 
meghatározott rendelkezések az irányadóak.  

 
2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a képviselő-

testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak 
megvalósításáról. 

 
XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 
1. A Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek közös 

megegyezésével, egybehangzó akarat-elhatározással, az általuk meghatározott 
időponttal módosítható. 

 A köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó, a köznevelési intézmény átszervezésének 
szükségességét maga után vonó módosítás időpontja meghatározása tekintetében a 
köznevelésről szóló törvényben meghatározottak az irányadóak. 

 
2. A Társulásból történő kiválás, továbbá a Társulási Tanács irányító szervi hatáskörében 

az Intézmény(eket) érintő alapító okirat módosítása a Társulási Megállapodás 
módosítását a vonatkozó mértékben igényli.  

 
XV. A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉN Ő KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS 

 
1. A Társulásból bármelyik tag, a képviselő-testület kiválásra (felmondásra, a 

továbbiakban: kiválásra) vonatkozó határozatával a naptári év utolsó napjával kiválhat. 
A kiválásra vonatkozó határozatot legalább hat hónappal a kiválást megelőzően kell 
meghozni, s azt írásban a Társulási Tanáccsal közölni. 

 
2. Nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített 

jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi, 
továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tag-önkormányzat által a Társulásban vállalt 
feladat ellátására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban részesült, és a 
kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam még nem járt le.  

 
3. A Társulási tagjának jogviszonya megszűnik: 

3.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
3.2. ha az Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás megszűnését közös 

megegyezéssel kimondják.  
3.3.  Kizárással:  
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3.3.1. A Társulás a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával 
kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt 
alábbi kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, így 
különösen: 
• a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési 

kötelezettségét több mint három hónapig elmulasztja, 
• a tag a Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működéséhez a hónap 

ötödik napjáig esedékes, a Társulási Tanács által évente megállapított 
költségvetési működési hozzájárulást – költségelőleget – több mint 
három hónapon keresztül nem fizeti meg, 

• a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához 
szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a 
Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.  

3.3.2.A tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó társulási tanácsi döntést, két 
írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidő - nyolc nap – leteltét 
követően lehet meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a 
kötelezettségek megszűnését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden 
jogszerű eszközt felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.  

3.3.3. A tagsági jogviszony a naptári év utolsó napjával szűnik meg. 
 
4. A Társulásból történő kiválás, kizárás speciális szabályai, az irányító szervi jogkör 

átadására kötött külön megállapodás felmondása: 
4.1. A Társulás és az Intézmény irányító szervi jogát átadó önkormányzat közötti 

külön megállapodást az átadó önkormányzatnak, avagy az átvevő Társulásnak 
felmondani a naptári év utolsó napjára eső hatállyal lehet, melyről meghozott 
képviselő-testületi, illetőleg társulási tanácsi határozatot legalább hat hónappal 
korábban kell meghozni, s a Társulás tagjaival közölni.  

42. A Társulás az alábbi esetekben élhet a felmondás jogával: 
4.2.1. Ha a fenntartói jogot átadó önkormányzat a többletköltség fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, azonban a Társulási Tanács a Társulás 
folyamatos működtetésének biztosítása érdekében a tag kizárási jogával 
nem kíván élni.  

4.2.2. Amennyiben az átadó önkormányzat a vele külön megkötött irányító 
szervi jog átadásra vonatkozó megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, s ezáltal az Intézmény működtetését, 
a Társulás gazdálkodásának biztonságát veszélyezteti. 

 
4.3. A Társulási Tanács a 4. pont szerint kizárhatja azon érintett önkormányzatot, 

amelyik a fizetési kötelezettségét a VIII. Fejezetben foglaltak szerint nem teljesíti, 
és az inkasszó egymást követő két alkalommal nem vezetett eredményre.  
4.3.1. A kizárás a felszólításokban foglalt teljesítési határidőt követő hónap első 

napjára szólhat. 
4.3.2. Amennyiben a költségviselésre kötelezett önkormányzat a fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. 
szerinti késedelmi kamat megfizetésére és a Társulásnak okozott 
többletköltségek, károk megfizetésére köteles.  

4.3.3. A Társulás jogosult mindaddig az irányító szervi jogot átadó 
önkormányzattal kötött megállapodás mellékletét képező 
leltárjegyzékben foglalt ingóságok, felszerelések saját használatában 
tartására - azaz azokat kiadni nem köteles –, amíg a kizárt önkormányzat 
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a tartozását maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette. A saját 
használatban tartás azonban az öt évi időtartamot nem haladhatja meg. 

XVI. A TÁRSULÁS MEGSZ ŰNÉSE 
 

1. A Társulás megszűnik, ha: 
 1.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-

testületi határozattal kimondja; 
 1.2. törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul; 
 1.3. a törvény erejénél fogva; 
 1.4. bíróság jogerős döntése alapján. 
 
2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont – a 

tagok által a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában, a 
végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával – fel kell osztani a VII. 
fejezetben rögzítettek teljes körű figyelembevételével. 

 
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 
 

3. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak az Önkormányzatok képviselő-testületei 
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy 
azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. 

 
4. A felosztás elvei a következők: 
 4.1. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 

vagyonszaporulat létrejöttéhez (saját vagyon, állami, uniós források, egyéb 
támogatások). 

 4.2. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat 
egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a 
megszűnéskor az önkormányzatokat. 

 
5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások 
ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése a közfeladat(ok) 
ellátása. 

 
6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 

során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 
vagyon a közfeladat ellátását továbbra is biztosítja. 

 
7. A közös tulajdonnal történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 

feladatot ellátó és az azt átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a 
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog 
gyakorlásának átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 
XVII . ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Megállapodás valamennyi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyó határozatát 

követően lép hatályba. 
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2.   Az Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulás tevékenysége, a Társulás 

által fenntartott költségvetési szervek, intézmények működése jogfolytonos. 
 
3. Az Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Megállapodásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.  Amennyiben 
egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy megállapodnak 
abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett képviselő-testület kéri országos 
önkormányzati szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, s 
a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően nyújtja be, melynek 
elbírálása a Székesfehérvári Törvényszék hatáskörébe tartozik.  

 
4. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
 
A Megállapodást az Önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek, mint az 
önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg 
aláírták. 
 
 
Kelt: Martonvásár, 2015. … 
 
 
 /: Boriszov Zoltán :/ /: Győri Máté:/ 
 Baracska Község Önkormányzata Ercsi Város Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 /: Tóth Béla :/ /: Dr. Szabó Tibor :/ 
 Gyúró Község Önkormányzata Martonvásár Város Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 /: Juhász Csaba :/ /: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra :/ 
 Tordas Község Önkormányzata Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 

 
 /: Mohácsi Györgyné :/ /: Bechtold Tamás :/ 
 Kajászó Község Önkormányzata Vál Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
Záradék: 

 
A Megállapodást az Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozataikkal 
hagyták jóvá, fogadták el, s hatalmazták fel a polgármestert annak aláírására: 
 
• Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
  /: Szeleczkyné Szabó Katalin:/ 
  jegyző 
• Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
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  /: Dr. Feik Csaba :/ 
  jegyző 
 
• Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
 
  /: Dr. Matota Kornél :/ 
  jegyző 
 
• Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
• Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
• Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 

 
 /: Dr. Balogh Lóránd :/ 
 jegyző 

 
• Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
 
  /: Miklósné Pető Rita:/ 
  aljegyző 
 
• Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 

 
 /: dr. Nagy Gábor :/ 
 jegyző 
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1. melléklet 
 
 
 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti 
tevékenységei: 

 
Kormányzati funkció kód Kormányzati funkció megnevezése 

011130  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
081010  Sportügyek igazgatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

1.függelék  
 

             
      Állandó népesség száma: (fő) 

       2015. január 1. 
 

1. Baracska Község Önkormányzat 2759 
 

2. Ercsi Város Önkormányzata 8522 
 

3. Gyúró Község Önkormányzat 1248 
 

4. Kajászó Község Önkormányzata 1080 
 

5. Martonvásár Város Önkormányzata 5635 
 

6. Ráckeresztúr Község Önkormányzata 3371 
 

7. Tordas Község Önkormányzata 2053 
 

8. Vál Község Önkormányzata 2513 



97 
 
 

2. függelék 
 
 

A TÁRSULÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISEL ŐI 
  
1. Baracska Község Önkormányzata  
Képviseli: Boriszov Zoltán polgármester 
 
2. Ercsi Város Önkormányzata  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
 

3. Gyúró Község Önkormányzata  
Képviseli: Tóth Béla polgármester  
 
4. Kajászó Község Önkormányzata  
Képviseli: Mohácsi Györgyné polgármester  
 
5. Martonvásár Város Önkormányzata  
Képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester  
 
6. Ráckeresztúr Község Önkormányzata  
Képviseli: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester  
 
7. Tordas Község Önkormányzata  
Képviseli: Juhász Csaba polgármester 
 
8. Vál Község Önkormányzata  
Képviseli: Bechtold Tamás polgármester 
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……/2015. (…) SZLV TKT B. határozat 1. melléklete: 
 
Okirat száma: 4479-___/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Szent László 
Völgye Segítő Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

1.1.2. székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 24. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

2473 Vál, Vajda János utca 2. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 57. § a), c), d), e), h) és j) pontjai és az 59. § 
(1) bekezdése szerinti szociális alapszolgáltatások, az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti 
családsegítési szolgáltatások, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatás 
nyújtása, a Gyvt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerinti családi napközi biztosítása; az 
Szt. 64. § (6) bekezdése szerinti család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a Gyvt. 
40/A. § szerinti család- és gyermekjóléti központ működtetése 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
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1 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás 

bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

a) Az integrált szociális és gyermekjóléti intézmény család- és gyermekjóléti 
szolgálatot, valamint család- és gyermekjóléti központot működtet, 
alaptevékenységén belül támogató szolgáltatást nyújt fogyatékos személyek 
részére, biztosítja az idősek, demens betegek nappali ellátását, gyermekek 
napközbeni ellátását, ezen kívül családsegítő és gyermekjóléti 
alapszolgáltatásokat és falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatásokat nyújt, 
valamint házi segítségnyújtást biztosít ellátottjai számára.  

b) Az integrált szociális és gyermekjóléti intézmény az ellátottak számára nyitva 
álló helyiségeket biztosít  

1. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében az alábbi 
címeken: 

• 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 37. 
• 2464 Gyúró, Kossuth Lajos utca 7. 
• 2464 Kajászó, Rákóczi Ferenc utca 71. 
• 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. 
• 2465 Tordas, Szabadság út 87. 
• 2473 Vál, Vajda János utca 2. 

2. tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében az alábbi címen: 
• 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek 

részére 

2 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

5 107052 Házi segítségnyújtás 

6 107054 Családsegítés 

7 107055 Falugondnoki. tanyagondnoki szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
a) Szociális alapellátás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörben települési 

szinten: 
• Család és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatások- Baracska 

Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr 
Község, Tordas Község, Vál Község Önkormányzata; 

• Házi segítségnyújtás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község 
Önkormányzata; 

• Támogató szolgáltatás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 

• Idősek nappali ellátása - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 



100 
 
 

• Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Baracska Község 
Önkormányzata; 

• Családi napközi ellátás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 

• Szociális étkeztetés - Martonvásár Város Önkormányzata 
közigazgatási területére kiterjedően, integrált szociális és gyermekjóléti intézmény 
fenntartása útján. 

b) Család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatások: 
Martonvásár Város Önkormányzata, mint járásszékhely település, a járás 
közigazgatási területére kiterjedően. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján 
megbízással történik határozott időre, 5 évre. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti 
jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és 
külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. szeptember 24. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Martonvásár, 2015. november 19.  
P.H. 

Dr. Szabó Tibor elnök 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szent 
László Völgye Segítő Szolgálat 2015. november 19. napján kelt, ___________________________________ 
napjától alkalmazandó 4479-___/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: ___________________________________P.H. 
Magyar Államkincstár 
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33. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-370/2015. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 35. számú melléklete, majd néhány határozatra részletesebben kitér. A 
201/2015. (VI.9.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban elmondja, a pályázatról információ még 
nem érkezett, ami olyan szempontból jó hír, hogy elutasítva nincs. A 380/2015. (X.27.) Kt. sz. 
határozattal kapcsolatban elmondja, az előterjesztés készítése óta a szerződés már mindkét fél 
részéről aláírásra került. Majd az Eötvös Kápolnával kapcsolatban elmondja, a Forster 
Központ – műemlék védelemmel foglalkozó hivatal – a Kápolna felújítását tervezi. Jártak kint 
a helyszínen, történt egy goedéziai felmérés, mely után az volt a vélemény, hogy amennyiben 
az ottani talajzatot, növényzetet nem háborgatják, nem lesz baj. Ezután kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele a tájékoztatóval kapcsolatban? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

449/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, a 
Képviselő-testület 2015. november 24-i nyílt ülését 20.15 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba   
          polgármester                         jegyző 
 
 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária  Sandi József 
         képviselő     képviselő 
     jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 


