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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. december 15-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. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság nem képviselő tagjának 

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

 
2. A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. A közvilágításra vonatkozó karbantartási megállapodások megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

4. Az Ercsi, 2846/2 hrsz. ingatlanon állati hulladék égető áttelepítéséhez szükséges 
munkálatokra előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

5. Az Ercsi Vízisport Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Az Ercsi Napfény Óvoda Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. című, 
AUTMENTOR 2015 kódjelű pályázaton történő részvételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

7. Az Ercsi vízműtelep területén vízátvételi pont kialakítására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

8. Az Ercsi vízmű épületében a zuhanyzó és mosdó helyiség karbantartására előirányzat 
biztosításáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. A Suzuki Lover Club Ercsi Város címerének használatára vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

11. Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott 
pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

12. 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 
 

13. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról, a Kft. 
munkavállalói létszámának csökkentéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
15. A térfigyelő rendszer operátori feladatainak bővítésére előirányzat biztosításáról 

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

16. Az Ercsi Híradó tördelő-szerkesztő feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

17. Az Ercsi Híradó nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

18. Bükkfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
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19. Az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

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

21. Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½ részének 
ajándékozás címén történő elfogadásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

22. A közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Sinatelepi közösségi ház gázrendszer-beüzemeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

24. Beszámoló a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, a Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság és a Humán Bizottság 2015. évben végzett 
munkájáról 
Előterjesztő: Bizottságok elnökei 
Véleményezte: Bizottságok  
 

25. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

26. A Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának munkaanyaga 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

27. Martonvásár Város Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

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

29. A Hétszínvirág Óvoda épületében tűzjelző rendszer kiépítésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. A 976/5/A/14. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

31. Tulajdonjog bejegyzéséhez történő hozzájárulás megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 

 
H a t á r o z a t o k 

 
465/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. december 15-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
466/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. Baczakó Andreának a Szociális, Egészségügyi és 

Foglalkoztatási Bizottság nem képviselő tagjává történő 
megválasztásáról 

 
467/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
eredménytelenné nyilvánításáról 

 
468/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra az Ercsi 
Naplemente Bt. beérkezett ajánlata érvénytelenné 
nyilvánításáról 

 
469/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a 
Dunaújvárosi Kegyelet Bt. beérkezett ajánlata 
érvénytelenné nyilvánításáról 

 
470/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Naplemente Bt-vel kötött kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 
 
471/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a közvilágításra vonatkozó karbantartási megállapodások 

megkötéséről 
 
472/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére 

vonatkozó szerződés megkötéséről  
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473/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi, 2846/2. hrsz. ingatlanon állati hulladék égető 
áttelepítéséhez szükséges munkálatokra előirányzat 
biztosításáról 

 
474/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Vízisport 

Egyesület közötti haszonkölcsön szerződés 
meghosszabbításáról 

 
475/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda Autizmus-specifikus nevelés és 

oktatás támogatása V. című, AUTMENTOR 2015 
kódjelű pályázaton történő részvételéről  

 
476/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi vízműtelep területén vízátvételi pont 

kialakítására előirányzat biztosításáról 
 
477/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi vízmű épületében a zuhanyozó és mosdó 

helyiség karbantartására előirányzat biztosításának 
elutasításáról 

 
478/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a Suzuki Lover Club részére Ercsi város címerének 

használata engedélyezéséről 
 
479/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi 

közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási 
szerződés 3.2. pontjának módosításáról 

 
480/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság 
megválasztásáról 

 
481/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 

vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött 
szerződések felülvizsgálatáról szóló 421/2015. (XI.24.) 
Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 
482/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 

vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött 
szerződések felülvizsgálatáról 

 
483/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének 

racionalizálásáról, a Kft. munkavállalói létszámának 
csökkentéséről 

 
484/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 

jóváhagyásáról 
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485/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a térfigyelő rendszer operátori feladatainak bővítésére 
előirányzat biztosításáról 

 
486/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Híradó tördelő-szerkesztői feladatainak 

ellátásáról 
 
487/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai 

munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötéséről 

 
488/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. bükkfa apríték beszállítására előirányzat biztosításáról 
 
489/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6) szám alatt lévő 

ingatlan megvásárlásáról 
 
490/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Kishíd utca 4. (hrsz.: 350.) szám alatt lévő 

ingatlan megvásárlásáról 
 
491/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403.) alatt lévő 

ingatlan ½-ed része felajánlásának elfogadásáról 
 
492/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a Sinatelepi közösségi ház gázrendszere beüzemeléséről 
 
493/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2015. 

évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
494/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
495/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a Humán Bizottság 2015. évben végzett munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 

496/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 
munkatervének elfogadásáról 

 
497/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, 

valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
megalapozó vizsgálata munkaanyagának elfogadásáról 

 
498/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. Martonvásár Város Önkormányzata részére a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 
érdekében befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról 

 
499/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
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500/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. a Hétszínvirág Óvoda épületében tűzjelző rendszer 
beszerelésére előirányzat biztosításáról 

 
501/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi 976/5/A/14. helyrajzi számú ingatlanra 

vonatkozó törlési engedély megadásáról  
 
502/2015. (XII.15.) Kt. sz. hat. az Ercsi, 976/5/A/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

tulajdonjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 
 

R e n d e l e t 
 

33/2015. (XII.16.) ök. rend.  a közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásáról 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. 

december 15-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester     

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

 Gólics Ildikó képviselő 
 Lippai Csaba képviselő 

   Propszt Zsolt képviselő    
 Sandi József képviselő 

                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2015. 
december 10-i nyílt ülését 18.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés 7 
képviselő jelenlétével határozatképes, Dr. Hekmanné képviselő asszony és Karsai képviselő 
úr jelezték, hogy késni fognak. Majd elmondja, a kiküldött meghívót három napirendi ponttal 
kíván kiegészíteni, majd felsorolja ezeket. Kérdezi, van-e valakinek napirendi ponttal 
kapcsolatban, vagy azon kívül mondanivalója? 
 
Sandi József képviselő napirendi pontok tárgyalása előtt kér szót. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 15-i nyílt ülése 
napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
465/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. december 15-i nyílt ülése napirendjeiről 
 
Nyílt ülésen:  
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1. A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság nem képviselő tagjának 
megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
2. A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. A közvilágításra vonatkozó karbantartási megállapodások megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

4. Az Ercsi, 2846/2 hrsz. ingatlanon állati hulladék égető áttelepítéséhez szükséges 
munkálatokra előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

5. Az Ercsi Vízisport Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Az Ercsi Napfény Óvoda Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. című, 
AUTMENTOR 2015 kódjelű pályázaton történő részvételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

7. Az Ercsi vízműtelep területén vízátvételi pont kialakítására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

8. Az Ercsi vízmű épületében a zuhanyzó és mosdó helyiség karbantartására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. A Suzuki Lover Club Ercsi Város címerének használatára vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

11. Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott 
pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

12. 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 
 

13. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról, a Kft. 
munkavállalói létszámának csökkentéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
15. A térfigyelő rendszer operátori feladatainak bővítésére előirányzat biztosításáról 

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

16. Az Ercsi Híradó tördelő-szerkesztő feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

17. Az Ercsi Híradó nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

18. Bükkfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

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

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

21. Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½ részének 
ajándékozás címén történő elfogadásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

22. A közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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23. A Sinatelepi közösségi ház gázrendszer-beüzemeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

24. Beszámoló a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, a Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság és a Humán Bizottság 2015. évben végzett 
munkájáról 
Előterjesztő: Bizottságok elnökei 
Véleményezte: Bizottságok  
 

25. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

26. A Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának munkaanyaga 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

27. Martonvásár Város Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

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

29. A Hétszínvirág Óvoda épületében tűzjelző rendszer kiépítésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. A 976/5/A/14. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

31. Tulajdonjog bejegyzéséhez történő hozzájárulás megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 

 
Győri Máté polgármester ezután átadja a szót Sandi képviselő úr részére. 
 
Sandi József képviselő elmondja, a szelektív edények kiosztásával kapcsolatban azt szeretné 
kérni, hogy a polgárőrség működjön közre, kéri az ő segítségüket. 
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Christe Rezső, az Ercsi Polgári Őrség vezetője elmondja, természetesen annak semmi 
akadálya nincs, segíteni fognak. 
 

Győri Máté polgármester megköszöni. Azután elmondja, a kamerabővítés elkészült, plusz 5 
db kamera került kihelyezésre városszerte, így összesen jelenleg 18 kamera figyeli a város 
utcáit. Majd elmondja még, hamarosan a Bem utca Sportcsarnok felőli részéhez is kerül majd 
egy, s akkor már 19 kamera lesz. Majd, miután több napirendi pont előtti hozzászólás nem 
érkezik, kéri, hogy térjenek rá az első napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-416/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a Szociális Bizottság a 
megüresedett tagság helyére Baczakó Andreát javasolta, aki a jelöltséget elvállalta. Kéri, hogy 
aki egyetért Baczakó Andreának a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság nem 
képviselő tagjává történő megválasztásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baczakó Andreának a Szociális, Egészségügyi 

és Foglalkoztatási Bizottság nem képviselő tagjává történő megválasztásáról 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

466/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 
Baczakó Andreának a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság nem képviselő 

tagjává történő megválasztásáról 
  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baczakó Andreát a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 
Győri Máté polgármester gratulál Baczakó Andreának, majd kéri a jelenlévőktől, hogy az 
eskü letételéhez mindenki álljon fel. Kéri Baczakó Andreát, hogy az általa előre mondott eskü 
szövegét mondja utána.  
 
Az eskü letétele után Baczakó Andrea esküokmányt ír alá, mely a jegyzőkönyvnek a 4. számú 
mellékletét képezi.  
 

Győri Máté polgármester kéri, hogy térjenek rá a 2. napirendi pontra. 
 

2. napirendi pont: A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-416/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs, felkéri jegyző urat, hogy a név szerinti 
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szavazáshoz név szerint szólítsa a képviselőket, s először az első határozati javaslatról kéri a 
szavazást. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik igen, nem, tartózkodom 
szavazatukat adhatják. 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő  igen,  Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, 
Gólics Ildikó képviselő  igen, Lippai Csaba képviselő  igen,  Propszt Zsolt képviselő  igen,  
Sandi József képviselő  igen, Papp György alpolgármester  igen, Győri Máté polgármester  
igen szavazatukat adják. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

467/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 
a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás eredménytelenné 
nyilvánításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a köztemető fenntartására 
és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredménytelen. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második határozati 
javaslatról szintén név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik igen, nem, tartózkodom 
szavazatukat adhatják. 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő  igen,  Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, 
Gólics Ildikó képviselő  igen, Lippai Csaba képviselő  igen,  Propszt Zsolt képviselő  igen,  
Sandi József képviselő  igen, Papp György alpolgármester  igen, Győri Máté polgármester  
igen szavazatukat adják. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásra az Ercsi Naplemente Bt. beérkezett ajánlata 

érvénytelenné nyilvánításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

468/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 
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a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra az Ercsi 

Naplemente Bt. beérkezett ajánlata érvénytelenné nyilvánításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a köztemető fenntartására 
és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyú 
közbeszerzési pályázati kiírásra az Ercsi Naplemente Bt. beérkezett ajánlata érvénytelen. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a harmadik határozati javaslatról név szerint 
szavazzanak. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik igen, nem, tartózkodom 
szavazatukat adhatják. 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő  igen,  Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, 
Gólics Ildikó képviselő  igen, Lippai Csaba képviselő  igen,  Propszt Zsolt képviselő  igen,  
Sandi József képviselő  igen, Papp György alpolgármester  igen, Győri Máté polgármester  
igen szavazatukat adják. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 

közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. beérkezett ajánlata 
érvénytelenné nyilvánításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
469/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a Dunaújvárosi 

Kegyelet Bt. beérkezett ajánlata érvénytelenné nyilvánításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a köztemető fenntartására 
és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyú 
közbeszerzési pályázati kiírásra a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. beérkezett ajánlata érvénytelen. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy – mivel a közbeszerzési eljárás 
eredménytelenül zárult, ameddig az új közbeszerzés kiírásra, illetve elfogadásra nem kerül – a 
Naplemente Bt-vel kötött szerződés meghosszabbításáról szavazással döntsenek, s arról már 
nem szükséges név szerint szavazni.  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Naplemente Bt-vel kötött kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
470/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Naplemente Bt-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 
jelenlegi, 2015. december 31. napjáig érvényes Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbítására az Ercsi Naplemente Bt-vel a „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi 
Város Önkormányzat köztemetőjének üzemeltetési, illetve fenntartási feladatai ellátására” 
vonatkozó pályázati kiírás elbírálását követő nyertes pályázóval kötendő szerződés hatályba 
lépéséig. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. december 31., illetve folyamatos, a szerződés hatálybalépéséig 
 

3. napirendi pont: A közvilágításra vonatkozó karbantartási megállapodások 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-441/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágításra vonatkozó karbantartási 
megállapodások megkötéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
471/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a közvilágításra vonatkozó karbantartási megállapodások megkötéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az elmaradt közvilágítási 
javításokra történő megállapodás megkötését azzal, hogy a közvilágítás javításának díjára, 
annak elmaradt mértékére vonatkozóan egyeztetési tárgyalást kezdeményez.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a szükséges előirányzat 2016. évi 
költségvetésbe történő betervezésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. december 31.  
 
Győri Máté polgármester a második határozati javaslattal kapcsolatban elmondja, a 30 
napos indokolás nélküli felmondást azért tartják fontosnak, mert amennyiben éppen egy 
közvilágítás korszerűsítést végeznek, ne kösse őket egy ilyen szerződés. Kérdezi, van-e 
kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy a mellékelt szerződés megkötéséről szavazással 
döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási aktív berendezések 
üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
472/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötéséről  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ercsi Város Önkormányzata 
a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó mellékelt szerződést megkösse 
az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgálati Zrt-vel (9027 Győr, Kandó Kálmán u 11-13.) négy 
éves időtartamra – 30 nap indokolás nélküli felmondási lehetőséggel – 1.828.000 Ft+ÁFA/év 
ellenében azzal, hogy a szerződés kötelmi részleteit tekintve az eljáró polgármester az 
önkormányzat jogi képviselőivel történő egyeztetés alapján azokat módosíthassa a jogszabály 
előírásainak megfelelően (pl.: a szerződés tervezet kizárja a jogviszony önkormányzat 
részéről, felmondás útján történő megszüntetését, a Ptk. szerint pedig a felmondás korlátozása 
ilyen tartalommal nem jogszerű). 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a szükséges előirányzat 2016. évi 
költségvetésbe történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. december 31. 
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„Melléklet a 472/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozathoz” 
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4. napirendi pont: Az Ercsi, 2846/2 hrsz. ingatlanon állati hulladék égető áttelepítéséhez 
szükséges munkálatokra előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-423/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a vállalkozó készen áll a 
költözésre, s amennyiben a gázvezeték kiépül, annak semmi akadálya nem lesz. A kémény 
leszerelését még a héten elkezdik, így ebben az évben égetés a jelenlegi helyszínen már nem 
lesz. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 2846/2. hrsz. ingatlanon állati 
hulladék égető áttelepítéséhez szükséges munkálatokra előirányzat biztosításáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
473/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 2846/2. hrsz. ingatlanon állati hulladék égető áttelepítéséhez szükséges 
munkálatokra előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állati hulladék égető áttelepítéséhez  
szükséges további munkákat támogatja bruttó 366.000 forint összegben. A Képviselő-testület 
a szükséges pénzügyi előirányzatot biztosítja a költségvetésében.   
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: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  

 
5. napirendi pont: Az Ercsi Vízisport Egyesület kérelméről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-440/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Lippai Csaba képviselő elmondja, tisztában van azzal, hogy mind a helyszíni bejárás, mind 
pedig a belső ellenőrzés során „sötét kép” alakult ki az egyesületről, azonban fel kívánja hívni 
a figyelmet arra, hogy az egyesület a hiányosságokat már pótolta, s jó döntésnek tartja a 
szerződés egy évre történő meghosszabbítását. 
 
Karcza László, az Ercsi Vízisport Egyesület elnöke elmondja, az egyesület és annak 
támogatói továbbra is ragaszkodnak a szerződés 4 + 1 éves időtartamra történő 
meghosszabbításához, továbbá elmondja még, nem látja értelmét annak, hogy csak egy évre 
kössenek szerződést, s akadályát sem látja a hosszabb távú együttműködésnek sem. Majd az 
átvétel igazolását követően átadja Győri Máté polgármester részére az egyesület által 
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összegyűjtött, a lakosság s a támogatók által 678 aláírást tartalmazó támogatói aláírás gyűjtő 
íveket, mely a jegyzőkönyvnek a 9. számú mellékletét képezi.  
 
Sandi József képviselő elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén az ő kompromisszumos 
ajánlata volt az, hogy a szerződést egy évre hosszabbítsák meg. Véleménye szerint egy év 
hosszú idő, az alatt meglátják, hogyan alakulnak majd a dolgok mind az egyesület, mind 
pedig a város életében: lesz- e hosszabbítás, vagy más irányú hasznosítás elé kerül majd a 
terület. 
 
Karcza László felteszi a kérdést: mi a Képviselő-testület szándéka a Csónakházzal? 
 
Győri Máté polgármester válaszol: a megfelelő időben el fogják mondani azt. Majd 
hozzáteszi még, érkezett egy kérelem éppen az egyesület elnökétől, melyben az önkormányzat 
hozzájárulását kérték ahhoz, hogy a Csónakház magántulajdonba kerülhessen. Erre a 
Képviselő-testület határozott nemet mondott, hiszen a cél az, hogy a Csónakház – 
önkormányzati tulajdonként – Ercsi vízisport életének elősegítését szolgálja, erre helyezték a 
hangsúlyt, s ehhez megpróbálnak majd további forrásokat is biztosítani. Majd, miután több 
hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról – a 
szerződésnek további 1 éves időtartamra szóló megkötéséről – szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az 
Ercsi Vízisport Egyesület közötti haszonkölcsön szerződés meghosszabbításáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
474/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Vízisport Egyesület közötti 
haszonkölcsön szerződés meghosszabbításáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi belterület 165. hrsz alatt felvett, 
Csónakház megjelölésű ingatlanra vonatkozó – az Ercsi Vízisport Egyesülettel kötött – 
haszonkölcsön szerződést annak egyidejű módosításával, határozott időre – 1 éves időtartamra 
– 30 napos, indokolás nélküli felmondási határidő kikötésével meghosszabbítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a haszonkölcsön szerződés módosításának megkötésére, továbbá felkéri Dr. 
Koppány Tibor és Dr. Ákos Elek ügyvédeket a haszonkölcsön szerződés módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
   Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: 2015. december 31. 

 
6. napirendi pont: Az Ercsi Napfény Óvoda Autizmus-specifikus nevelés és oktatás 

támogatása V. című, AUTMENTOR 2015 kódjelű pályázaton történő részvételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-411/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
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Bosnyák Istvánné, az Ercsi Napfény Óvoda vezetője el kívánja mondani, hogy annak 
érdekében, hogy a pályázat sikeres legyen, egy konzorciumot hoztak létre, mely 
konzorciumban Tác, Mór és Szabadegyháza mellett, vezetőként szerepel Ercsi városa. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a kiegészítést, majd, miután nem érkezik kérdés, 
észrevétel, kéri, hogy a pályázaton történő részvétel támogatásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda Autizmus-specifikus 

nevelés és oktatás támogatása V. című, AUTMENTOR 2015 kódjelű pályázaton történő 
részvételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
475/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. című, 
AUTMENTOR 2015 kódjelű pályázaton történő részvételéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi Napfény Óvodának a 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által – az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma felkérésére – meghirdetett Autizmus-specifikus nevelés és oktatás 
támogatása V. című, AUTMENTOR 2015 kódjelű pályázaton történő részvételét. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Bosnyák Istvánné intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
 

7. napirendi pont: Az Ercsi vízműtelep területén vízátvételi pont kialakítására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-422/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi vízműtelep területén vízátvételi pont 

kialakítására előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

476/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi vízműtelep területén vízátvételi pont kialakítására előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi vízműtelep területén vízátvételi pont 
kialakítására bruttó 7.304.500,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a bruttó 7.304.500,- Ft a 2016. évi 
költségvetésbe kerüljön betervezésre. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. december 31., illetve folyamatos, a 2016. évi költségvetés elfogadása 
 

8. napirendi pont: Az Ercsi vízmű épületében a zuhanyzó és mosdó helyiség 
karbantartására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-433/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd kérdezi, érkezett-e be másik árajánlat? 
 
Novozánszky Katalin megbízott Pénzügyi Irodavezető válaszol: nem érkezett. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a zuhanyozóról és mosdóról látott képeket, s 
véleménye szerint azok igen jó állapotban vannak, nem szükséges azoknak a felújítása, 
inkább a Gördülő Fejlesztési Terv módosítását javasolja. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén még támogatták a javaslatot, 
azonban akkor még nem láttak a mosdókról képeket, nem tudtak arról, hogy azok milyen 
állapotban vannak. Egyetért polgármester úrral abban, hogy a képeket látva ezek a mosdók 
nem szorulnak felújításra, ha mégis megtennék, az felesleges pénzkidobás lenne. 
 
Győri Máté polgármester újra elmondja, amennyiben az önkormányzatnak nem lesz más, 
fontosabb gondja, örömmel elvégeztetik a mosdók felújítását, addig azonban azt kéri, hogy a 
vízmű épületében a zuhanyozó és mosdó helyiség karbantartására előirányzat biztosítását ne 
támogassák. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi vízmű épületében a zuhanyozó és 
mosdó helyiség karbantartására előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
477/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi vízmű épületében a zuhanyozó és mosdó helyiség karbantartására előirányzat 
biztosításának elutasításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja az Ercsi vízmű épületében a 
zuhanyozó és mosdó helyiség karbantartására az előirányzat biztosítását. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy a 296/2015. (VIII.25.) Kt. sz. 
határozattal elfogadott, Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervének (GFT) módosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a Fejérvíz Zrt-vel és az erről 
szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé. 
  

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. március 31. 
 

9. napirendi pont: A Suzuki Lover Club Ercsi Város címerének használatára vonatkozó 
kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-414/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a bizottsági ülésen az a 
javaslat született, hogy a címe használatát díjtalanul biztosítsák az egyesület részére. Kérdezi, 
van-e kérdés, más javaslat? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Suzuki Lover Club részére Ercsi város 
címerének használata engedélyezéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
478/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a Suzuki Lover Club részére Ercsi város címerének használata engedélyezéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Suzuki Lover Club (székhely: 2451 Ercsi, 
Budai Nagy Antal u. 32.) részére az általa Ercsiben, 2016. július 23-án megrendezésre kerülő 
6. Suzuki találkozót hirdető plakáton az Ercsi Város jelképeiről szóló 42/2000. (XI.29.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint engedélyezi Ercsi város 
címerének használatát: 
 
A jogosult megnevezése és címe:  Suzuki Lover Club 

2451 Ercsi, Budai Nagy Antal u. 32.    
Az előállítás anyaga:   papír, elektronikus forma  
Az engedélyezett felhasználás célja:  a 2016. július 23-án Ercsiben megtartandó autós és 

motoros találkozót meghirdető plakáton történő 
elhelyezés 

Az előállításra engedélyezett mennyiség: 500 db 
A terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötések:  

interneten, papír alapú plakátokon, szórólapon és a helyi 
újságban történő megjelenés 

A címer használatának díja:  díjtalan 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. július 23. 
 

10. napirendi pont: Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-434/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd felkéri Makkai Attila vállalkozót, hogy mondja 
el, mi indokolja az áremelést, hiszen az üzemanyag árak csökkennek. 
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Makkai Attila egyéni vállalkozó elmondja, az üzemanyag árak nagyon bizonytalanok, nincs 
rá biztosíték, hogy azok a jövőben is csökkenni fognak. Továbbá elmondja még, 
haszongépjárművek esetében a biztosítási díjak drasztikusan emelkedni fognak, illetve 
emelkedni fognak még a karbantartási, javítási díjak és a járulékok is. Az árnövekedést 
indokolja még az is, hogy nem kívánnak „pengeélen táncolni”, céljuk a biztonságos működés.  
 
Dr. Feik Csaba jegyző felhívja a vállalkozó figyelmét arra, hogy – bár ő az áremelést január 
1-vel kérte – a törvény értelmében az áremelkedést legalább 30 nappal korábban a 
közszolgáltatást végzőnek közzé kell tennie, ezért az új árak 2016. február 1-től lesznek 
érvényesek. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

479/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 

közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 3.2 pontját 2016. 
február 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
„3.2  A Felek megállapodnak abban, hogy a menetjegyek és bérletek bruttó ára 2016. február 
1-től a következő: 
a) teljesárú menetjegy:                                                    200,- Ft, 
b) teljesárú bérlet:                                                   4.150,- Ft/hó, 
c) kedvezményes bérlet (nyugdíjas, diák)              1.350,- Ft/hó.”  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításának megkötésére és a díjak közzétételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. december 31. 

„Melléklet a 479/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozathoz” 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS  
MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő utca 20.) 
képviseletében Győri Máté polgármester mint Megrendelő,  
 
másrészről Makkai Attila (2451 Ercsi, Panoráma u. 19.; adószám: 65403662-2-27; fő 
tevékenységi köre: 493101 autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás), mint 
közszolgáltatást ellátó vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 
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1. A 2009. július 31-én kelt, 2010. december 12-én, 2011. december 13-án, 2012. december 
18-án, 2013. január 2-án, 2014. január 31-én és 2015. január 22-én módosított, Ercsi város 
területén menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés 3.2. pontja 2016. február 1-vel az alábbiak szerint módosul: 
 

„3.2  A Felek megállapodnak abban, hogy a menetjegyek és bérletek bruttó ára a következő: 
 
a) teljesárú menetjegy:                                                   200,- Ft,  
b) teljesárú bérlet:                                                  4.150,- Ft/hó, 
c) kedvezményes bérlet (nyugdíjas, diák)             1.350,- Ft/hó.”  
 
2. A szerződés egyéb részei változatlanok, azonban az abban nem szabályozott vagy a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben másképp szabályozott és 
kötelezően alkalmazandó rendelkezések tekintetében a törvény előírásait is alkalmazni kell. 
 
Ercsi, 2016. február 1. 
 
  Győri Máté               Makkai Attila 
  polgármester         Vállalkozó  
 

11. napirendi pont: Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság 
megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-410/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó 

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

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
480/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 
benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére, illetve a 
pályázók meghallgatására a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján bizottságot választ. 
 

A bizottság  elnöke: Dr. Hekmanné Balázs Mária önkormányzati képviselő  
  tagjai:   Török Rita delegált szakértő  
    Kaposi Józsefné közalkalmazott 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Hekmanné Balázs Mária, a bizottság elnöke 
    Kaposi Józsefné megbízott intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
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12. 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 100-426/2015. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 16. számú melléklete), majd hozzáteszi még, a vagyonvédelmi távfelügyeleti 
szolgáltatásokra megkötött szerződések felülvizsgálata egy igen hosszadalmas folyamat volt. 
A novemberi testületi ülésen döntöttek a megkötött szerződések felmondásáról, azonban 
ezeket a szerződéseket – a határozatban foglaltakkal szemben – nem lehet 30 napos 
felmondási idővel felmondani. Ezért van szükség a novemberi határozat visszavonására, s új 
határozat elfogadására. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy az első határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 

vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására 
megkötött szerződések felülvizsgálatáról szóló 421/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozat 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

481/2015. (XII.15.) Győri Máté polgármester. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, 

vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések 
felülvizsgálatáról szóló 421/2015. (XI.24.) Győri Máté polgármester. sz. határozat 

visszavonásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 
vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására 
megkötött szerződések felülvizsgálatáról szóló 421/2015. (XI.24.) Győri Máté polgármester. 
sz. határozatát visszavonja. 
    
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésen szereplő 
második határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
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: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
482/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

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

felülvizsgálatáról 
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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 16. 
napjával, 60 napos 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. Koppány Tibor és Dr. Ákos Elek ügyvédeket a szükséges 
dokumentumok előkészítésére.                       
                            
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
              Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: 2015. december 16. 

 
13. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról, 

a Kft. munkavállalói létszámának csökkentéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a módosított, 100-430/2015. iktatószámú előterjesztést, 
mely jelen jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, 
kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
szervezetének racionalizálásáról, a Kft. munkavállalói létszámának csökkentéséről 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
483/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. szervezetének racionalizálásáról, 
a Kft. munkavállalói létszámának csökkentéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében, az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. szervezetének és létszámának racionalizálása érdekében – a Kft. 
ügyvezetőjének javaslatára – a Kft-nél 2016. január 15-vel létszámcsökkentést hajt végre. A 
Képviselő-testület ennek alapján a Kft-nél 2 menedzseri álláshelyet megszüntet és a Kft. 
munkavállalói létszámát 11 főről 9 főre csökkenti. 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Orbán Balázs ügyvezető igazgatót a Kft. 
menedzseri létszámának és ezzel összefüggésben munkavállalói létszámának csökkentésére és 
az ehhez szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat ügyvédeit, hogy a szükséges dokumentumok 
elkészítésében működjenek közre. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Orbán Balázs ügyvezető igazgató 

  Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
  Dr. Ákos Elek ügyvéd 

Határid ő: 2016. január 15. 
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Győri Máté polgármester felkéri Orbán Balázs ügyvezető urat, hogy a helyettesítés 
módjának tervezetéről még az ünnepek előtt egy írásos tájékoztatót küldjön részére. 
 

14. napirendi pont: A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 100-420/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az 
éves ellenőrzési terv elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 
jóváhagyásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
484/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a 2016. 
évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 

 
Kockázatelemzés összegzése Ercsi Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési 

tervéhez 

 
A kockázatelemzés a stratégiai terv, továbbá Ercsi Város Önkormányzata belső ellenőrzési 
kézikönyve, illetve annak kockázatelemzési modellje, valamint a vezetés tapasztalatai alapján 
történt. 
A kockázatok minősítése: 
43-70   pont között   Alacsony 
71-100 pont között   Közepes 
101-     pont fölött    Magas 
 
Javasolja az ellenőrzés valamennyi „Magas” kockázatúnak minősített folyamat vizsgálatát, és 
a „Közepes” kockázatúnak minősítettek közül minden 85 pontértéket  meghaladó kockázat 
bevonását. 
  

Sorszám Ellenőrzés tárgya 
Összesített 
pontszám 

A kockázatok alapján kijelölt 
ellenőrzési pontok vagy folyamatok 

1. 
Állami hozzájárulások igénylése, 
megalapozottsága, elszámolása 

79 
Közepes 

Igényjogosultság alapdokumentumai, 
az igényelt támogatás helyessége 

2. Beszámoló készítése 

 
92 

Közepes 

Mérleg alátámasztottsága, a főkönyvi 
könyvelés és a beszámoló egyezősége, 
pénzmaradvány elszámolás. 
Szabályozottság, szabályosság. Az új 
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szabályok megfelelő alkalmazása. 

3. 
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok gazdálkodása 

88 
Közepes 

Operatív folyamatok 
alapdokumentumai, a tevékenység 
adminisztrálása, hatékonyságvizsgálat, 
az eredményességet befolyásoló 
tényezők, szabályozottság minősítése. 

4. Beruházások, felújítások végrehajtása 
74 

Közepes 
Dokumentáltság ellenőrzése, az 
aktiválandó összeg meghatározása, a 
beruházás üzembe-helyezése, ideje 

5. 
Bizonylatok kiállítása, könyvviteli 
rendszerben történő feldolgozása 

 
49 

Alacsony 

Bizonylatok kiállításának tartalmi és 
formai kellékei, főkönyvi 
könyvelésben feldolgozásuk 

 
6. 

 
A polgármesteri hivatal, mint gazdasági 
szervezeti egység szabályozottsága 
vizsgálata 

 
86 

Közepes 

A folyamatok szabályozottsága, 
szabályzatok megfelelősége. 

7. Humán erőforrás gazdálkodás  
 

81 
Közepes 

Alkalmazottakkal kötött szerződések 
jogszerűsége, besorolások helyessége, 
bérkiadások szabályszerűsége 

8. 
Jogszabályi változások miatti 
szabályozás átvezetése 

 
52 

Alacsony 

Belső szabályzatok aktualizálása, a 
jogszabályi környezet változása miatti 
átvezetések, gyakorlati alkalmazás 

9. Készletek nyilvántartása 

 
 

60 
Alacsony 

Készletmozgások bizonylatolása, 
ennek csatolása a beérkező 
számlákhoz, főkönyvi könyvelés 
részére adatszolgáltatás, készletek 
fizikai ellenőrzése 

10. Készpénzzel való gazdálkodás 

 
78 

Közepes 

Pénzgazdálkodással összefüggő 
jogkörök szabályozása, elszámolásra 
kiadott összegek szabályszerűsége, 
pénzgazdálkodás bizonylatolása 

11. 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai 
teljesítés igazolás 

 
60 

Alacsony 

Kötelezettségvállalás rendjének 
kialakítása, alap-bizonylatolás 
ellenőrzése, utalványrendelet 
szabályszerűségének ellenőrzése 

12. 
Költségvetési rendelet évközi 
végrehajtása 

 
62 

Alacsony 
 

Bevételek beszedésének időarányos 
elérése, kiadások időarányos 
felhasználása, a tervezés és az 
előirányzat- gazdálkodás összhangja 

13. 
Közbeszerzés szabályozottsága, 
eljárások összhangja 

 
82 

Közepes 

Jogszabályi illeszkedés, gyakorlati 
megfeleltetés, eljárások 
szabályszerűsége 

14. Leltározás, selejtezés végrehajtása 

 
75 

Közepes 

Ütemterv készítés és leltározás 
végrehajtása, kiértékelés teljes 
körűsége, selejtezési gyakorlat 
vizsgálata 

15. Vagyongazdálkodás rendszere 

 
 
 

88 
Közepes 

A beszerzési folyamatok, 
nyilvántartások teljes körűsége, 
pontossága,a mozgások 
bizonylatolása, a felhasználás és 
elszámolás zártkörűsége, felelőssége, 
vagyon-elemek fizikai ellenőrzése, a 
hasznosítás helyzete, hatékonyság, 
eredményesség vizsgálata 

16. Nyújtott támogatások elszámolása 
 

84 
Közepes 

Pályázatok dokumentáltságának 
szabályszerűsége, elszámolás 
bizonylatolása 

17. Köznevelési feladatok ellátása 
 

83 
A gazdálkodás szabályossága, 
tervezés, végrehajtás, operatív 
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Közepes folyamatok elemzése 

18. 
Államháztartási belső kontrollok részét 
képező FEUVE folyamata 

 
87 

Közepes 

A kontroll rendszer szabályozottsága, 
gyakorlati megfelelősége, kialakított 
kontroll szerepe a megelőzésben, a 
FEUVE minősítése az intézményi 
gazdálkodásban. 

 
 
 
Ercsi, 2015. november 30. 
 
 
 
 
                                                                                 Mikóné Horváth Rita 
                                                          mb. belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető 
 
 
 

2016. évi belső ellenőrzési terv 
 

Ercsi Város Önkormányzata 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 
(XII. 31.) Korm. rendelet előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési 
tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. 

 
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások, és a belső ellenőrzés 
rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a stratégiai ellenőrzési tervvel 
összhangban került összeállításra.  
Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre, és a soron kívüli 
ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz. 
 

1.) Az ellenőrzési terv előkészítése 
 
A Polgármesteri Hivatal hatályos stratégiai ellenőrzési tervében meghatározásra kerültek azok 
a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek a Polgármesteri Hivatal működésére.  
A veszélyt jelentő kockázatok a következők:  
     - forráshiány, 
     - jogszabályi változások, 
     - szabályozottság esetleges hiányosságai, 
     - információáramlás problémái, 
     - dokumentáltság lehetséges hibái 
     - humánerőforrás átmeneti elégtelensége. 
 
A stratégiai ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő 
ellenőrzések, amelyek a következők: 
 

- A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, 
felhasználása, beszámolás; 

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés, szerződések, önköltség 
számítás szabályainak meghatározása;  
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- Az önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
működése; 

- A feladatellátás – teljesítmény ellenőrzése; 
- A civil szférának juttatott támogatások felhasználása; 
- A normatív állami támogatások igénylése, elszámolása; 
- Az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások; 
- Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén 

alkalmazott közbeszerzési eljárások; 
- A korábbi külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák 

megszüntetésére tett intézkedések végrehajtása; 
- A belső kontroll rendszer működtetése 
- Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények „átfogó” ellenőrzése. 
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában. 

 
A 2016. évi belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés, a belső ellenőrzési 
kézikönyv kockázatelemzési modellje alkalmazásával készült.  
 
A Polgármesteri Hivatal tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és 
tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi 
erőforrás kockázatok előfordultak.  
  

2. A tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések 
Az éves ellenőrzési terv összeállítását megalapozó elemzések, általános felmérések, és 
kockázatelemzések előzték meg. 
Az éves ellenőrzési terv készítése során figyelembe vett dokumentumok, a Bkr. előírásai, a belső 
ellenőrzési kézikönyv, a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai standardjai, valamint az 
államháztartásért felelős minisztérium módszertani útmutatója. 
 

a) Az elvégzett (kockázat)- elemzések rövid összefoglalása 
 
A kockázatelemzés módszertana az ellenőrzési kézikönyvben, a stratégiai tervben és a 
kockázatkezelési szabályzatban rögzített. Az alkalmazott mátrix 12 kockázati szempontot 
súlyoz a vizsgált folyamatok kapcsán. Az így kapott számértékek alapján lesz 
„alacsony”, „közepes”, „magas” kockázatú egy-egy esemény, tevékenység. 
 

A belső ellenőrzés kiemelten a beszámolók, pénzforgalmi információk és mérlegjelentések meg-
alapozottságára, a bevételek beszedésére, a gazdálkodás hatékonyságára, előirányzatok betartására, 
intézményi szabályozottságra, annak gyakorlati megvalósulására terjedt ki.  
 

b) A kockázatelemzés eredménye 
 
Az előzőekben részletezett módon megtörtént a kockázatelemzés, ezen belül: 

-    a működés, tevékenység főfolyamatokra tagolása, 
- a főfolyamatokon belül a részfolyamatok meghatározása, 
- az egyes folyamatok céljainak meghatározása és a folyamatok általános 

jellemzése, - a folyamatokhoz tartozó kockázatok azonosítása, 
- a kockázatok hatásának, és valószínűségének meghatározása, illetve ezek együttes értéke-

lése, elemzése, 
-    a kockázatok összesítése. 
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A folyamatos jogszabályi változások, a 2015. évi ellenőrzési tapasztalatok, a jelentésekben 
foglalt megállapítások alapján, a kockázatelemzést követően, a belső ellenőrzési vezető arra a 
következetésre jutott, hogy a belső ellenőrzési terv összeállításakor változatlanul kiemelt 
szempontként kell kezelni a belső szabályozottság témakörét, és a hatékony vagyongazdálkodást. 
 
A 2016. évi belső ellenőrzési feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:   

  
            - a költségvetési beszámoló megalapozottsága,  
 - az államháztartási kontrollok érvényesülése az intézményi gazdálkodásban, 
 - a szabályozottság vizsgálata a polgármesteri hivatalban, mint önálló 
              gazdasági szervezeti egységben, 
           - az irányított/felügyelt szervek tevékenységének átfogó ellenőrzése, 
           - korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hibák kijavításának vizsgálata, 
 - az önkormányzati vagyongazdálkodás jellemzői. 

 
 
 
3. Az elvégzendő ellenőrzési folyamatok jellemzői 
 
Az ellenőrzési folyamatokhoz kapcsolódnak 

- főfolyamatként a tervezéssel és végrehajtással kapcsolatban ellátott, külön 
      meghatározott ellenőrzési tevékenységek, és az azokhoz kötődő dokumentálás, 
- folyamatokként azon  szakmai tevékenységek, melyek  általában a vizsgált szervezetre  
      jellemzőek, és az azok  működésével kapcsolatos dokumentálás. 

 
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők, hogy a dokumentumok, szabályozások, 
eljárásrendek megismerése, betartása, illetve a betartás hiánya, valamint az aktualizálás 
elmaradásának  tényszerű megismerése nem lehet teljes körű, így nincs tökéletesen zárt 
rendszer. 

 
 
 

Ercsi, 2015.november 30. 
 
 

                                                                    Mikóné Horváth Rita 
                                             mb. belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető 
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                    ÉVES  BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2016. 
Ercsi Város Önkormányzata  

Sor- 
szám Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja, módszerei,  

ellenőrizendő időszak 

Kockázat
elemzési 
azonosító 

Ellenőrzés 
típusa 

Ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 

Ellenőrzés 
tervezett  

ütemezése 

Ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

1. 2015. évi beszámoló mérlegtételei 
megbízhatóságának vizsgálata 

Cél: szabályszerűség, alátámasztottság 

Időszak: 2015. év 

Módszer: adatbekérés, helyszíni vizsgálat 

2. sorsz. 

Szabályszerű
ségi 

ellenőrzés 

polgármesteri 
hivatal 

 Március 5 

2. Az ÁBK érvényesülése az intézmények 
gazdálkodásában 

Cél: a szabályozottság 

Időszak: 2015.-2016. év 

Módszer: adatbekérés, helyszíni vizsgálat 

18. sorsz. 
Rendszer 
ellenőrzés intézmények 

Február 

Március 
20 

3. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ működésének vizsgálata 

Cél: szabályozottság, eredményesség 

Időszak: 2015.év 

Módszer: helyszíni ellenőrzés 

3. sorsz. 
Teljesítmény 

ellenőrzés 
nonprofit kft. 

 

Április 

Május, 

 

12 

4. 
Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
működésének vizsgálata 

Cél: szabályozottság, eredményesség  

Időszak: 2015.év 

Módszer: helyszíni ellenőrzés 

 

3. sorsz. 
Teljesítmény 

ellenőrzés 
nonprofit kft. 

Május 

Június 
12 

5. A szabályozottság vizsgálata a polgármesteri 
hivatalban 

Cél: a szabályozottság, szabályszerűség 
elemzése 

Időszak: aktuálisan kijelölt 

Módszer: helyszíni ellenőrzés 

6. sorsz. 
Rendszer 
ellenőrzés  

polgármesteri 
hivatal  

Augusztus, 

Szeptember 
10 

6. Az önkormányzati vagyongazdálkodás 
vizsgálata 

Cél: szabályosság, megalapozottság, 
átláthatóság 15. sorsz. 

Teljesítmény 
ellenőrzés 

polgármesteri 
hivatal 

Október, 

November 
15 
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Időszak: 2015.-2016. év 

Módszer: adatbekérés, helyszíni vizsgálat 

  Összes szükséges ellenőrzési kapacitás     74       

 Tartalékidő (30%)   32,5    

 Összes belső ellenőri kapacitás   106,5    

Ercsi, 2015. november 30. 
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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.  

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása, a bizonyosságot adó tevékenységhez 
rendelkezésre álló belső ellenőrzési napok alakulása 

 
Srsz. Megnevezés Átlagos 

munkanapok 
száma / fő 

Létszám 
(fő) 

Ellenőri napok száma 
összesen (Átlagos 

munkanapok száma × 
Létszám) 

1. Bruttó munkaid ő 262 0,5 131 
2. Kieső munkaidő 39 0,5 19,5 
3. Fizetett ünnepek 6 0,5 3,0 
4. Fizetett szabadság (átlagos) 33 0,5 16,5 
5. Átlagos betegszabadság 0 0 0 
6. Nettó munkaidő (rendelkezésre 

álló kapacitás): 
 111,5 

7. Tervezett ellenőrzések végrehajtása 
( 66%) 

 74 

8. Soron kívüli ellenőrzés ( 29%) 32,5 
9. Tanácsadói tevékenység (0%) 0 
10. Képzés (2%) 2 
11. Egyéb tevékenység 

kapacitásigénye (3%) 
3 

12. Összes tevékenység 
kapacitásigénye: 

111,5 

13. Az éves ellenőrzési terv 
végrehajtásához szükséges: 

111,5 

14. Tartalékid ő  
15. Külső szakértők (speciális 

szakértelem) igénybevétele 
 

16. Ideiglenes kapacitás kiegészítés 
(külső szolgáltató által) 

 

 
 
A 2016. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 6 db bizonyosságot adó ellenőrzési téma lefedi a 74, számított 
ellenőrzési napot. A tartalékidő 32,5 nap, tehát a rendelkezésre álló kapacitás elegendő a feladatok végrehajtásához. 
 
Ercsi, 2015. november 30. 
 
 
 
 
 
Mikóné Horváth Rita 
mb. belső ellenőr, mint 
belső ellenőrzési vezető 
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KOCKÁZATELEMZÉS ERCSI VÁROS 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉHEZ   

Ellenőrzés tárgya 
                                                                      

Összes 

Belső 
kontroll  
érték. 

Változás 
Rendszer 
komplex 

Kölcsö
n-hatás 

Bevétel/
költség- 

szint 

Külső 
befolyás 

Előző 
ellenőrzés 

Vezetői 
aggályok 

Pü. szab. 
valósz. 

Döntési 
hatás 

Munkatárs 
képzetts. 

Köz- 
vélemény

 Állami hozzájárulások igénylése, 
megalapozottsága, elszámolása                           79 

 
5 

 
8 

 
8 

 
6 

 
6 

 
4 

 
4 

 
9 

 
12 

 
6 

 
6 

 
8 

 Beszámoló készítése                                           92 
 

15 
 
8 

 
8 

 
9 

 
18 

 
6 

 
4 

 
6 

 
4 

 
3 

 
3 

 
8 

 A önkormányzati tulajdonú gazdaságok 
gazdálkodása 
                                                                             88 

 
15 

 
8 

 
12 

 
3 

 
12 

 
2 

 
4 

 
6 

 
12 

 
3 

 
3 

 
8 

Beruházások, felújítások végrehajtása                74  
 
5 

 
8 

 
8 

 
3 

 
12 

 
4 

 
4 

 
6 

 
4 

 
6 

 
6 

8 

 Bizonylatok kiállítása, könyvviteli rendszerben 
történő feldolgozása                                             49 

 
5 

 
4 

 
4 

 
3 

 
6 

 
2 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
8 

A polgármesteri hivatal, mint gazdasági szervezeti 
egység szabályozottsága                                      86                                                                           

 
10 

 
8 

 
8 

 
6 

 
12 

 
4 

 
4 

 
6 

 
8 

 
6 

 
6 

 
8 

 Humán erőforrás gazdálkodás  
                                                                             81 

 
10 

 
4 

 
8 

 
6 

 
18 

 
6 

 
4 

 
3 

 
8 

 
3 

 
3 

 
8 

 Jogszabályi változások miatti szabályozás 
átvezetése                                                            52 

 
5 

 
4 

 
4 

 
3 

 
6 

 
2 

 
8 

 
3 

 
4 

 
6 

 
3 

 
4 

 Készletek nyilvántartása                                     60 
 

10 
 
4 

 
8 

 
3 

 
6 

 
2 

 
6 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
8 

Készpénzzel való gazdálkodás                            78 10 8 8 3 
 

12 
 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
3 

 
6 

 
8 

Kötelezettségvállalás,utalványozás,ellenjegyzés,érv
ényesítés,szakmai teljesítés-igazolás                  60 

10 4 4 3 
 
6 

 
2 

 
4 

 
3 

 
4 

 
6 

 
6 

 
8 

Költségvetési rendelet évközi végrehajtása       62 5 4 8 3  
12 

 
2 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
6 

8 

 Közbeszerzés szabályozottsága, eljárások 
összhangja 
                                                                             82 

 
10 

 
8 

 
8 

 
6 

 
6 

 
6 

 
4 

 
6 

 
8 

 
6 

 
6 

 
8 

Leltározás, selejtezés végrehajtása 
                                                                             75                                 10 8 4 6 

 
6 

 
4 

 
6 

 
6 

 
8 

 
6 

 
3 

8 

Vagyongazdálkodás rendszere                            88 15 8 8 3 
 

12 
 
2 

 
6 

 
6 

 
8 

 
6 

 
6 

8 

 Nyújtott  támogatások elszámolása                      84 
 
5 

 
4 

 
8 

 
6 

 
18 

 
6 

 
6 

 
6 

 
8 

 
3 

 
6 

 
8 

Köznevelési feladatok   ellátása  10 8 8 3 12 6 8 6 8 3 3 8 
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                                                                              83 

Államháztartási belső kontrollok kiépítettsége, 
FEUVE működtetése                                             87 

 
15 

 
8 

 
12 

 
6 

 
6 

 
6 

 
4 

 
6 

 
4 

 
6 

 
6 

 
8 

 

 

 

 

              Ercsi, 2015. november 30.                                    

 

 

Összeállította: 

                                     Mikóné Horváth Rita 

                                     mb.belső ellenőr, 

                                     mint belső ellenőrzési vezető 
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15. napirendi pont: A térfigyelő rendszer operátori feladatainak bővítésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-438/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd hozzáteszi még, próbaként szeretnék egy 
hónapra visszahozni a térfigyelő kamerarendszer 24 órás megfigyelését, remélve azt, hogy 
eredményt fog hozni. A próba időszak 2015. december 16-tól 2016. január 16-ig terjedne. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
Sandi József képviselő elmondja, elhangzott az a kérdés, hogy a térfigyelő hatékonyságát 
hogyan tudják ellenőrizni? Czobor úr jelezte, hogy a kamerarendszertől a járőr felé kapott 
jelzések számát a beszámolójába mindig belefoglalja. Továbbá elmondja még, a Pénzügyi 
bizottsági ülésen minden hónapban tájékoztatást adnak a város aktuális közbiztonsági 
helyzetéről, s itt kéri azt, hogy készüljön kimutatás arra vonatkozóan is, hogy hány jelzés 
ment ki a kamerarendszer figyelése közben látott gyanús, intézkedés igénylését 
valószínűsíthető esemény miatt. Így hónapról-hónapra, az éjszakait a nappalival összevetve 
látni lehetne, hogy valóban jól működik-e a dolog. Amennyiben nincsenek jelzések, viszont 
vannak betörések, stb., azt a következtetést lehet majd levonni, hogy a 24 órás megfigyelés 
nem jól működik. Kéri újra, hogy a két szám együtt jelenjen meg minden hónapban 
parancsnok úr beszámolójában. 
 
Papp György alpolgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt parancsnok 
úr is, illetve a kamerarendszer felügyeletének vezetője is, akik elmondták, racionális 
intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a megfigyelés még hatékonyabban tudjon 
működni. Ők is belátták azt, hogy a dolog működéséről kellene visszajelzés annak érdekében, 
hogy látni lehessen azt, hogy az hogyan működik. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a közbiztonságért felelős munkacsoport térjen vissza 
erre a kérdésre, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a dolog hatékonysága mérhetővé 
váljon. Majd elmondja még, valóban éjjel látó, infravető kamerákról van szó, azok 50-100 m-
re ellátnak, s az új kamerákon épp az infravető miatt nincs búra. 
 
Papp György alpolgármester hozzáteszi még, az új kamera a Kárpáthy Jenő utcában került 
kihelyezésre, hiszen azt az utcát menekülőútként használják a bűnözők. Amennyiben az az 
útszakasz megfigyelés alá esik, a felderítés is hatékonyabban fog tudni működni. 
 
Győri Máté polgármester kérdezi, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi 
ponthoz? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer operátori feladatainak 
bővítésére előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
485/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a térfigyelő rendszer operátori feladatainak bővítésére előirányzat biztosításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer operátori feladatai 
bővítésére – a 24 órás szolgálat 1 hónapos próbaüzemére – bruttó 1.039.368,- Ft előirányzatot 
biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összegnek az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
16. napirendi pont: Az Ercsi Híradó tördelő-szerkesztő feladatainak ellátásáról 

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

 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-421/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Híradó tördelő-szerkesztői 
feladatainak ellátásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
486/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Híradó tördelő-szerkesztői feladatainak ellátásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Híradó tördelő-szerkesztői 
feladatainak ellátásával 2016. január 1-től 2017. február 28-ig, kéthavi felmondási idő 
kikötésével Harangozó Botondot bízza meg. 
Az újság tördelő-szerkesztőjének megbízási díját a Képviselő-testület havi bruttó 50.000,- Ft-
ban állapítja meg. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megbízási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, 
hogy a havi bruttó 50.000,- Ft a 2016. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. december 31., ill. folyamatos, a 2016 évi költségvetési rendelet elfogadása 

 
17. napirendi pont: Az Ercsi Híradó nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-436/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, 
kéri, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze azt. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Híradó című önkormányzati lap 
nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
487/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TYPO SZOLG HUNGÁRIA Kft-vel, 2016. 
január 1-től 2017. február 28-ig tartó időtartamra, 174.000,- Ft +ÁFA/hó díjjal vállalkozási 
szerződést köt, továbbá az önkormányzati lap szállítási költségeire 18.000,- Ft+ÁFA/hó 
előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, 
hogy a bruttó 205.560,- Ft/hó összeg a 2016. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. december 31., ill. folyamatos a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 
18. napirendi pont: Bükkfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-435/2015. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 22. számú melléklete), majd felteszi a kérdést: van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? 
 
Novozánszky Katalin megbízott Pénzügyi Irodavezető pontosít: elmondja, az idei 
beszerzés 14,68 tonna, mely 131.000 Ft-tal több kiadást jelent, s a jövő évi beszerzés számai 
ennek megfelelően változnak. 
 
Győri Máté polgármester módosított határozati javaslatot fogalmaz meg, s kéri, hogy aki 
abban a formában egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bükkfa apríték beszállítására előirányzat 
biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
488/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

bükkfa apríték beszállítására előirányzat biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 1.591.360,- Ft előirányzatot biztosít 
14,68 tonna bükkfa apríték beszállítására és a betárolásához szükséges 2 db csatlakozó 
beépítésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére, továbbá bruttó 6.866.839,- Ft 
előirányzatot biztosít további 69,32 tonna bükkfa apríték beszállítására az Önkormányzat 
2016. évi költségvetése 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 és a bruttó 6.866.839,- Ft-nak a 2016. évi költségvetésben történő 
betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. december 31., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása és a 2016. 

évi költségvetés elfogadása 
 

19. 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 100-428/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 23. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, sem a 7,1 millió Ft-os 
értékbecslés, sem a tulajdonosok által gondolt – kicsit magasabb – összeg nem illeszkedett 
bele a Képviselő-testület elképzeléseibe, ezért azt a javaslatot teszi fel szavazásra, hogy az 
ingatlant a Képviselő-testület nem kívánja megvásárolni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6.) szám alatt 

lévő ingatlan megvásárlásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

489/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, Templom tér 3. (hrsz.: 6.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni az Ercsi, Templom 
tér 3. szám alatt lévő (6. hrsz-ú) ingatlant.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
20. 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 ismereti a 100-425/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután 
nincs, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
490/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi, Kishíd u. 4. szám (hrsz.: 
350.) alatt lévő ingatlan megvásárlását az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére, 
1.000.000,- Ft vételár ellenében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt, hogy a bruttó 1.000.000,- Ft a 2016. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Koppány Tibort és Dr. Ákos Eleket, az Önkormányzat 
ügyvédeit az adásvételi szerződés elkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
    Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
    Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: 2015. december 31., illetve folyamatos, a 2016. évi költségvetés elfogadása 
 

21. napirendi pont: Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatt lévő ingatlan ½ 
részének ajándékozás címén történő elfogadásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-437/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, az ingatlan másik 
felének tulajdonosával sikerült felvenni a kapcsolatot, s azt az ígéretet tette, hogy írásban ki 
fogja nyilvánítani szándékát arra vonatkozóan, hogy miként kíván megválni ingatlan 
tulajdonától. Addig is azt a javaslatot teszi, hogy az ingyenesen felajánlott részt fogadják el. 
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403.) 
alatt lévő ingatlan ½-ed része felajánlásának elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
491/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403.) alatt lévő ingatlan ½-ed része 
felajánlásának elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tulajdonos – Herceghalmi István –
által felajánlott Ercsi, Felső Dunasor 7. szám (hrsz.: 403) alatti ingatlan ½-ed részét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és az ajándékozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szerződés megkötésére: 2016. január 31. 
 

22. napirendi pont: A közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-415/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a rendelet elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők juttatásairól és 
támogatásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre és munkavállalókra (a továbbiakban együtt: 
köztisztviselő). 
 
(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatásokat és támogatásokat a polgármester 
tekintetében is alkalmazni kell.  
  
2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők részére az alábbi 
juttatásokat és támogatásokat biztosítja: 
 

a) lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás; 
 

b) szociális támogatás; 
 

c) illetményelőleg; 
 

d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás; 
 

e) kegyeleti támogatás; 
 

f) a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg; 
 

g) bankszámla hozzájárulás; 
 

h) a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása. 
 
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott juttatásokra és támogatásokra fordítható keretösszeg 
pénzügyi előirányzatát a Képviselő-testület az éves költségvetésében határozza meg. 
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(2) A juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, 
valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az Ercsi Polgármesteri Hivatal közszolgálati 
szabályzatában állapítja meg.  
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról 
szóló 40/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. december 16. napján kihirdetésre került. 
 
 

23. napirendi pont: A Sinatelepi közösségi ház gázrendszer-beüzemeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-427/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sinatelepi közösségi ház gázrendszere 
beüzemeléséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
492/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a Sinatelepi közösségi ház gázrendszere beüzemeléséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sinatelepi közösségi ház gázrendszere 
beüzemelését bruttó 218.440,- Ft összegben, a költségvetés általános tartaléka terhére 
támogatja.   
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  
 

24. napirendi pont: Beszámoló a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, a 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság és a Humán Bizottság 2015. 
évben végzett munkájáról 
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Előterjesztő: Bizottságok elnökei 
Véleményezte: Bizottságok  
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-419/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 28. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság egy rendkívül aktív bizottság, s mellette még egy munkacsoport is 
működik. Megköszöni minden tagnak az éves munkáját, majd átadja a szót a bizottság elnöke, 
Gólics Ildikó részére. 
 
Gólics Ildikó képviselő megköszöni képviselő társainak a nagyon-nagyon hatékony 
együttműködést, hiszen a bizottság tagjain kívül a legtöbb esetben nagy számban vettek részt 
a bizottság munkájában.  
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri a testület tagjait, 
hogy a Pénzügyi Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatója elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
493/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-432/2015. iktatószámú, a Szociális, Egészségügyi 
és Foglalkoztatási Bizottság idei évben végzett munkájáról szóló előterjesztést, (jegyzőkönyv 
29. számú melléklete), majd elmondja még, ez a bizottság szintén egy nagyon aktív bizottság, 
mely a leginkább rászorultakon igyekszik segíteni. Ebben a bizottságban a „szív dolgai” aktív 
szerepet játszanak, továbbá fontos még az is, (s emiatt létezik egy általuk kialakított 
„súlyozás”) hogy ne hagyják magukat becsapni, hiszen sajnos sok esetben ez is szerepet 
játszik. 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő megköszöni a bizottság tagjainak, illetve minden 
képviselőnek a bizottság munkájában tanúsított aktív részvételt. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a 
Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
494/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évben végzett munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
elnöke 

Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-413/2015. iktatószámú, a Humán Bizottság éves 
munkájáról szóló előterjesztést, amely a jegyzőkönyvnek a 30. számú mellékletét képezi, 
majd hozzáteszi még, ez a bizottság igen sok mindennel foglalkozik, s nem igazán a 
határozatokat hozza, inkább a dolgokat alaposan átbeszélik, keresik a helyes döntést, 
javaslattételt a Képviselő-testület felé. Ennek a bizottságnak is megköszöni a munkáját. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő szintén megköszöni a bizottság tagjainak az egész 
éves munkáját, továbbá köszöni még az intézményvezetőknek is azt, hogy mindig jelen 
vannak az ülésen. 
 
Győri Máté polgármester elmondja még, a Képviselő-testületi üléseken azért lehetséges a 
gyors döntéshozatal, mert ezek a bizottságok a témákat a Képviselő-testületi ülést megelőzően 
már alaposan átbeszélik, az előterjesztések már kész döntési helyzetben kerülnek a testület 
elé. Majd kéri a tagoktól, hogy a Humán Bizottság éves munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról szintén szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság 2015. évben végzett 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
495/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a Humán Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság 2015. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

25. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 
munkatervének elfogadásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-412/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a munkatervet minden 
bizottság megtárgyalta, s az általuk tett javaslatok átvezetésre kerültek. Kérdezi, van-e 
valakinek egyéb kérdése, javaslata? 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő kiment a Tanácsteremből, így a továbbiakban 7 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a munkaterv elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2016. évi munkatervének elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
496/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét e 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2016. január 1-től folyamatos  
 

„Melléklet a 496/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. ÉVI MUNKATERVE 
 
 
A képviselő-testületi ülések állandó helye:   Ercsi Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
A rendes ülések állandó kezdési időpontja: minden hónap utolsó keddje 18.00 óra 
 
A munkatervben meghatározottaktól eltérő időpontú ülések összehívását, azok időpontjának 
meghatározását az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város 
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelete határozza meg. 
  
 
Január 26. 
  

Zárt ülésen: 
  

1. A 2016. évi kitüntetések adományozásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Bizottságok 
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Nyílt ülésen: 
  

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
    
2. A bizottságok 2016. évi ellenőrzési programjának elfogadásáról 
      Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
 Véleményezi: Bizottságok 
  
3. Ercsi Város Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti 

megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. Győri Máté polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének 

megállapítása 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
 

5. Győri Máté polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 

 
6. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 

elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

7. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
8. Az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
9. Az önkormányzati bérlakások állapotáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
10. Szociális Szövetkezet létrehozásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
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Február 9. 
  
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 

elfogadásáról  
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
2. A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezi: Bizottságok 
 
3. Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható 
összegéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról és az éves intézkedési terv elfogadásáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 
Előterjesztő: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján a megállapodások 

szerinti működési feltételek rögzítése Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről és az adóztatásról 
     Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
     Véleményezi: Bizottságok 

 
8. A polgármesteri cafetéria-juttatás meghatározásáról 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 
véleményezésére bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

10. Az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 
véleményezésére bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
11. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezi: Humán Bizottság 
 

12. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
  

Március 29. 
   

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve elfogadásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
  
3. Tájékoztató az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről 

        Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke 
 Véleményezi: Humán Bizottság 

 
4. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázatának 

elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Ad hoc (véleményező) Bizottság, Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság 
 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 
költségelszámolás elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. Az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, Humán Bizottság 
 

        
Április 19.  
Közmeghallgatás (Ercsi Eötvös József Művelődési Ház), 17:00 óra 
  

1. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
2. Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

4. Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

5. Közérdekű kérdések és javaslatok 
  
 

Április 26.   
       

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
2. A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról  

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
3. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Bizottságok 
 

4. Vagyonkimutatás a vagyonállapotról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről 

Előterjesztő: Martonvásári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
6. Az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek 

beszámolói 
Előterjesztő: a gazdálkodó szervezetek vezetői 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
7. Az Ercsi Város környezetének állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előterjeszti: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
8. A Vertikál Zrt., illetve a Dészolg Kft. tájékoztatója a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
9. Az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Ad hoc (véleményező) Bizottság, Humán Bizottság 
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10. Ercsi Város Önkormányzat köznevelési intézményei alapító okiratainak 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
 
Május 31. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. Beszámoló az Ercsi Szociális Szolgálat tevékenységéről, az intézményben folyó 
szakmai munka értékelése 
Előterjesztő: intézményvezető         
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

  
3. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének 

ellátásáról 
            Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke 

     Véleményezi: Humán Bizottság,   
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
4. Tájékoztató Ercsi város közbiztonsági helyzetéről – a  rendőrség és a   polgári őrségek 

tájékoztatói 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A nyári gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, Humán Bizottság 
 

 
Június 28. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
2. Az óvodák beszámolói a 2015/2016. évi nevelési év tapasztalatairól 

Előterjesztő: intézményvezetők 
Véleményezi: Humán Bizottság 
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3. Az  óvodai csoportok számának meghatározása 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
4. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Bizottságok 

 
Július: ülésezési szünet 
 
Augusztus 30. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. A Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz való csatlakozási szándékról 
Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
3. Az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, Humán Bizottság 

  
 
Szeptember 27. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. A Fejérvíz Zrt. beszámolója az Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
3. Beszámoló az Ercsi Egészségügyi Központ alapellátási tevékenységéről 

Előterjesztő: intézményvezető             
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
4. Beszámoló az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit 

Kft. szakellátási tevékenységéről  
Előterjesztő: ügyvezető 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

  
5. Az óvodák tájékoztatói a 2016/2017. évi nevelési év beindításáról 

Előterjesztő: intézményvezetők 
Véleményezi: Humán Bizottság 
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6. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Bizottságok 

 
 

Október 25. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

  
2. Az intézmények helyiségei bérleti díjának felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
             Humán Bizottság 

 
3. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A közterület-használat díjainak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. A temetői díjak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. A helyi adók felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
 

November 29. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
  

2. Tájékoztató az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről és a peres 
ügyekről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Tájékoztató az önkormányzat által megbízott közbeszerzési szakértő tevékenységéről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. Az Ercsiben működő általános iskolák felvételi körzeteiről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezi: Humán Bizottság 
 

5. Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások működéséről, az abban 
végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. Tájékoztatató a polgármester éves munkájáról, jutalmának megállapítása 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester          
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
7. A 2017. évi önkormányzati rendezvények körének meghatározása 

Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
 
December 13. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester          
Véleményezi: Bizottságok 

  
3.  Tájékoztató a bizottságok éves munkájáról 

            Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
 Véleményezi: Bizottságok 
 

4.  A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
            Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság    
 
 

26. napirendi pont: A Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának 
munkaanyaga elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-429/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 32. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Településfejlesztési 
Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

munkaanyagának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
497/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ercsi Város Településfejlesztési 
Koncepciója, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiája megalapozó vizsgálatának 
munkaanyagát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a szükséges 
véleményeztetési eljárásokat lefolytassa. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a véleményeztetési eljárások befejezéséig 
 

27. napirendi pont: Martonvásár Város Önkormányzata részére a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telepre vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-424/2015. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 33. számú melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata részére a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése érdekében befogadó telepre 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
498/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

Martonvásár Város Önkormányzata részére a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtése érdekében befogadó telepre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata részére a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése céljából telepként az Ercsi Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2822 hrsz-ú szennyvíztisztító telep kijelöléséhez 
hozzájárul.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos  
 

28. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett 
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-409/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 34. 
számú melléklete), majd a 201/2015. (VII.15.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban azt a 
tájékoztatást adja, hogy a pályázat sajnos elutasításra került.  
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 19.25 órakor visszaérkezett a Tanácsterembe, így a 
továbbiakban újra 8 képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester a szelektív gyűjtőedények kiosztásával kapcsolatban elmondja, az 
a Dunakavics Kft. feladata lesz, s kérték a közterület-felügyelők közreműködését is. Ezután a 
439/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban mondja el azt, hogy a munka valóban 
folyamatban van, 1-2 napon belül végeznek az illegális hulladék felszámolásával. Majd a 
Hétszínvirág Óvoda bővítésével kapcsolatban elmondja, a kivitelező a terepet időben átadta, a 
használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van. Szükség lesz még az óvoda alapító 
okiratának módosítására is. Emiatt a két dolog miatt az Eötvös iskolában lévő kettő óvodai 
csoport 2016. január 1-vel sajnos nem tud beköltözni a kibővített óvoda épületébe, ezért 
türelmet kér mind az ott dolgozóktól, mind pedig a szülőktől. A költözés legkésőbbi 
időpontjának március 1-t jelöli meg, azonban bízik abban, hogy ennél korábban sikerülni fog. 
A csúszást őszintén sajnálja. Majd a Teleki Blanka utcai főnyomó cserével kapcsolatban 
elmondja, a munka elkészült, a nyomás alá helyezés is hamarosan megtörténik. A vállalkozó a 
helyszínről levonul, a terepet balesetveszély-mentesen hagyja maga mögött, majd januárban 
visszajön, s akkor végzi el az út murvával történő leszórását, az árkok rendbetételét (a 
szerződés 2016. január 30-ig szól). Ezután elmondja, az E-onnal tárgyalásokat folytatott a 
közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban. Az Eötvös Kápolna felújításával kapcsolatban azt 
a tájékoztatást adja, hogy a Forster Kft. a pályázatot – mely az oda vezető út megépítését is 
tartalmazza – benyújtotta.  
 
Sandi József képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a Forstner Kft-nél működik egy olyan 
rendszer, hogy a támogatói körbe beemelnek akár magánszemélyeket, akár 
önkormányzatokat. Ehhez kellene egy kérvényt írni a részükre, miszerint a Kápolna katolikus 
egyházi tulajdon, továbbá szeretné, ha a Berkenye Baráti Kört, mint a környéket rendben 
tartó, fenntartó tevékenységet végzőt is beemelné ebbe a pályázatba, mint támogatóit. 
 
Győri Máté polgármester ezután a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szól 
néhány szót, majd, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

499/2015. (XII.15.) 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 
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29. napirendi pont: A Hétszínvirág Óvoda épületében tűzjelző rendszer kiépítésére 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-442/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
35. számú melléklete), majd hozzáteszi még, tudja, hogy a 2.800 ezer forint nagyon sok pénz, 
azonban erre a célra muszáj áldozni. Majd elmondja még, fognak még árajánlatokat bekérni, 
ezért azt kéri a testület tagjaitól, hogy egy keret összeget – 3 millió forintot – határozzanak 
meg erre a célra. Továbbá elmondja még, a Katasztrófavédelemnél azt az ígéretet tették, hogy 
– mivel tisztában vannak az árakkal – egy hónap türelmi idővel megadják a szükséges 
engedélyeket. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
Gólics Ildikó képviselő a határidőt javasolja 2016. január 31-re módosítani. 
 
Győri Máté polgármester az elhangzott módosítási javaslattal együtt kéri a szavazást. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda épületében tűzjelző 
rendszer beszerelésére előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
500/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

a Hétszínvirág Óvoda épületében tűzjelző rendszer beszerelésére előirányzat 
biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda épületében tűzjelző 
rendszer beszerelésére bruttó 2,848,098,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Ábrahám Gabriella 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt a szükséges összegnek a 2016. évi költségvetésbe történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Ábrahám Gabriella intézményvezető 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. január 31., illetve folyamatos, a 2016. évi költségvetés elfogadása 
 

30. napirendi pont: A 976/5/A/14. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó törlési engedély 
megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-443/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 36. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, 
kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi 976/5/A/14. helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
501/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi 976/5/A/14. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi, Búzavirág utca 9. szám 
alatti, 976/5/A/14. helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Ercsi Város Önkormányzat részére 
bejegyzett jelzálogjog és ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.   
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

31. napirendi pont: Tulajdonjog bejegyzéséhez történő hozzájárulás megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-444/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 37. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 976/5/A/2. hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó tulajdonjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
502/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 976/5/A/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzéséhez történő 
hozzájárulásról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul – az elidegenítési és terhelési 
tilalom fenntartása mellett – az Ercsi, 976/5/A/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó házastársi 
vagyonközösség megszüntetéséről szóló szerződés alapján ahhoz, hogy az ingatlan 
nyilvántartásba Székelyhidiné Zámbó Ildikó tulajdonjoga 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön.   
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester, miután több napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, a 
Képviselő-testület 2015. december 15-i nyílt ülését 19.40 órakor berekeszti. 
 

Kmf. 
 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba   
          polgármester                        jegyző 
   
                      

Lippai Csaba         Sandi József   
       képviselő          képviselő 
  jkv. hitelesítő            jkv. hitelesítő 


