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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. február 11-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 civil és egyéb szervezetek 2015. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából „Szabadság 
Emlékmű” elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi közbiztonsági intézkedési tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. Ercsi Város Önkormányzat vagyonvédelmére és a GPRS távfelügyeleti szolgáltatás 

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

6. Az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek 2016. 
évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A SOTE Játszóház Alapítvány támogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 



2 
 

Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

8. Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Roma valamint Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodások alapján a megállapodások 
szerinti működési feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
9. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

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

10. A 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár kiegészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

11. A polgármester cafetéria-juttatásairól 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
13. Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegének megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2016/2017. nevelési évre 
vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

15. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámának 3 fővel történő emeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

16. Az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői állására benyújtandó pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
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17. Az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
             a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

  a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                           

19. Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

              a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez megkötendő 
Megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. Az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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26. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtandó pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

27. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről és az adóztatásról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: Bizottságok 
 

28. A vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 

52/2016. (II.11.) Kt. sz. hat.  a Képviselő-testület 2016. február 11-i nyílt ülése 
napirendjeiről 

 
53/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. a civil és egyéb szervezetek 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 

54/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából „Szabadság Emlékmű” elkészítéséről 

 
55/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat 92/2015. (III.31). Kt. sz. 

határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési 
koncepciójának 2016. évre vonatkozó intézkedési terve 
elfogadásáról 

 
56/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési 

koncepciójának 2015. évre vonatkozó intézkedési terve 
hatályon kívül helyezéséről 

 
57/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, 

valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
megalapozó vizsgálata munkaanyagának elfogadásáról 

 
58/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. Ercsi város Önkormányzat vagyonvédelmére és a GPRS 

távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés megkötéséről 
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59/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 

 
60/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 

Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 
61/2016. (II.11.) Kt. sz. hat.  a SOTE Játszóház Alapítvány támogatásáról 
 
62/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési 
megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési 
feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatában 

 
63/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési 
megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési 
feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatában 

 
64/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
65/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár 

kiegészítéséről 
 
66/2016. (II.11.) Kt. sz. hat.  a polgármester cafetéria-juttatásairól 
 
67/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegének megállapításáról  

 
68/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 

2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés 
módjáról és időpontjáról 

 
69/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti 

létszámának 3 fővel történő emeléséről 
 
70/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői állására 

benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó 
bizottság megválasztásáról 

 
71/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai Programjának 

jóváhagyásáról 
 
72/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
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73/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona 
Házirendjének jóváhagyásáról 

 
74/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének 

jóváhagyásáról 
 
75/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. a szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez 

megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 
76/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Idősek bentlakásos gondozása ellátás 

igénybevételéhez megkötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
77/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. a nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás 

igénybevételéhez megkötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
78/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. a házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez 

megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 
79/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
80/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására 

benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó 
bizottság megválasztásáról 

 
81/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
82/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett 

adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról 
 
83/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató 

tudomásul vételéről 
 
84/2016. (II.11.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
R e n d e l e t 

 
4/2016. (II.12.) ök. rend.  Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2016. 

január 26-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester     

 Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
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   Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő    
 Gólics Ildikó képviselő 
 Karsai Gergely képviselő   
 Lippai Csaba képviselő  
 Propszt Zsolt képviselő    
 Sandi József képviselő 

                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, meghívott, jelenlévő 
vendégeket, s a Képviselő-testület 2016. február 11-i nyílt ülését 18.15 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés 8 képviselő jelenlétével határozatképes, Karsai képviselő úr 
jelezte, hogy néhány percet késni fog. Elmondja, az ülésen 29 napirendi pontról szükséges 
tárgyalni. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve 
azokon kívül? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki a kiküldött meghívó szerinti 
napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 11-i nyílt ülése napirendjeiről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2016. február 11-i nyílt ülése napirendjeir ől 
 
Nyílt ülésen:  

 
1. A civil és egyéb szervezetek 2015. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából „Szabadság 
Emlékmű” elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi közbiztonsági intézkedési tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. Ercsi Város Önkormányzat vagyonvédelmére és a GPRS távfelügyeleti szolgáltatás 

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

6. Az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek 2016. 
évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A SOTE Játszóház Alapítvány támogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

8. Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Roma valamint Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodások alapján a megállapodások 
szerinti működési feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
9. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

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

10. A 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár kiegészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

11. A polgármester cafetéria-juttatásairól 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
13. Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegének megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2016/2017. nevelési évre 
vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

15. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámának 3 fővel történő emeléséről 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

16. Az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői állására benyújtandó pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

17. Az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
             a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

  a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                           

19. Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

              a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez megkötendő 
Megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodás 
jóváhagyásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. Az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtandó pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

27. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről és az adóztatásról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: Bizottságok 
 

28. A vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester elmondja, szeretné, ha az előterjesztések nem mindig 
polgármester által előterjesztettek lennének, hanem terjesszenek elő a bizottsági elnökök, 
illetve a képviselők is. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy térjenek rá az 1. 
napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: A civil és egyéb szervezetek 2015. évi támogatásának pénzügyi 
elszámolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-46/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a témát mind a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, mind pedig a Humán Bizottság is megtárgyalta, s azt 
elfogadásra javasolta a testületnek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 
Miután nincs, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek 2015. évi 
beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
a civil és egyéb szervezetek 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa támogatott és határidőre elszámolt 
civil és egyéb szervezetek beszámolóit elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

2. napirendi pont: Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából „Szabadság Emlékmű” elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                           a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-39/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a bruttó 5 millió forint egy 
keretösszeg, ennél az összegnél csak kevesebbet fognak fordítani erre a célra, hiszen 
remélhetőleg pályázati és egyéb támogatásokat is kaphatnak. Kérdezi, van-e kérdés, 
hozzászólás? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából „Szabadság Emlékmű” elkészítéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából „Szabadság 
Emlékmű” elkészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy 
Noémi-díjas keramikus, érdemes művészt az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából „Szabadság Emlékmű”  című alkotás elkészítésére, a mellékelt 
ütemezés szerint. 
A Képviselő-testület az emlékmű elkészítésére bruttó 5.000.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi 
költségvetésében.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
  
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a szerződéskötésre: 2016. február 29. 
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„Melléklet az 54/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
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3. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi közbiztonsági intézkedési 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-49/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. melléklete, majd felkéri alpolgármester urat, hogy röviden mutassa be 
az előterjesztést. 
 
Papp György alpolgármester elmondja, a bűnmegelőzési koncepció előírja azt, hogy 
minden évben új intézkedési terv készüljön. A tervet elkészítette a munkabizottság, az 20 
pontból áll, gyakorlati megvalósítása minden hónapra ad feladatot. Kéri a testület tagjait, hogy 
az intézkedési tervet fogadják el. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, két határozati javaslatról szükséges döntést hozni. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezekkel kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy 
először az első határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 92/2015. 
(III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évre 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott 
középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évre vonatkozó intézkedési terve 

elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó közbiztonsági 
intézkedési tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

   Papp György alpolgármester  
Határid ő: azonnal, illetve 2016. december 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
„Melléklet az 55/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 

 

Intézkedési terv 
 

2016 
 

Közbiztonsági munkacsoport megalakulásának előzménye – megválasztott tagjai – a 
munkacsoport munkájában résztvevő külsős személyek – 2016 Intézkedési terv részletezés. 

 
A közbiztonság – a modern európai felfogás szerint – olyan kollektív társadalmi termék, 
amely az egyének és közösségek tevékenységéből, az állami szervek hatósági intézkedéseiből, 
a polgárok önvédelmi képességei, és a vállalkozói piac nyújtotta szolgáltatások együtteséből 
alakult ki. 
A közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést 
eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése csak 
átfogó célkitűzések meghatározásával valósítható meg. 
Az átfogó terveket konkrét célkitűzések elérésével lehet megvalósítani. A stratégia átfogó 
terveit, a prioritások konkrét célkitűzéseit a beavatkozási területek jelentik. 
A prioritások és az azokon belül található beavatkozási területek adják azt a keretrendszert, 
melyben konkrét feladatként jelentkező intézkedések definiálhatók. 
 
2014.11.25-i ülésén a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 369/2014.(XI.25.) 
Kt. sz. határozatával Közbiztonsági Munkacsoportot hozott létre, melynek elnöke Papp 
György, Ercsi Város Alpolgármestere, tagjai Dr. Feik Csaba, Ercsi Város jegyzője, Gólics 
Ildikó, a PFK Bizottság elnöke, Szabó Zoltán r. alezredes., az Ercsi Rendőrőrs parancsnoka és 
Czobor Imre ny. r. alezr., a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetője. 
2016 évtől kezdődően a munkacsoport saját hatáskörben közreműködő, de  nem állandó 
résztvevőkkel bővíti a munkacsoport létszámát . 
Nagy Gábor referens, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője, Alba Perzekútor Kft. 
ügyvezető, Ercsi Polgárőr Egyesület vezetője, Sinatelep Polgárőrség vezetője, közterület-
felügyelők, Szociális Szolgálat vezetője. 
 
A Közbiztonsági munkacsoport – figyelembe véve Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és a Pénzügyi Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság irányelveit – 2016-os évben a 
közbiztonsági feladatok összehangolása érdekében az alábbi szempontokat, prioritásokat, 
feladatokat és azok végrehajtását határozza meg: 

 
1. Időskorúak, nyugdíjasok, elesettségük miatt szociális gondozottak részére 2-3 havonta 

bűnmegelőzési előadás tartása, felvilágosítás az áldozattá válás megelőzéséről, 
áldozatsegítési lehetőségekről. Az előadásokra a város civil szervezeteinek, így pl. 
Szociális Szolgálat, Egészséges Életmód Egyesületének, nyugdíjas klubok meghívása. 

 Végrehajtja felkérés alapján a rendőrség és a polgárőrség kijelölt tagja 
 Határidő: folyamatos 
 Havi értékelés: Rendőrség és Szociális Szolgálat szóbeli beszámoló (a kiemelt témákat a 

PFK Bizottság és a Képviselő-testület elé kell tárni) 
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2. Az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskolában és az Eötvös József Általános Iskolában külön 
az alsó és külön a felső tagozatos tanulók részére bűnmegelőzési és baleset-megelőzési 
előadások megtartása, a Gárdonyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya és a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Előadó, Bűnmegelőzési előadó, valamint a helyi 
rendőrőrs és a polgárőr szervezetek, Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával.  
Határid ő: folyamatos 
Havi értékelés: szóbeli beszámoló (a kiemelt témákat a PFK Bizottság és a Képviselő-
testület elé kell tárni). 

 
 
3. Az Alba Perzekútor Kft. által az önkormányzat részére felajánlott 50 darab VARIO 

MEDCARE GPRS átjátszó készüléket használatba vettük. A készülékek közül 30 darab 
kiosztása az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottságának (a 
Szociális Szolgálat javaslatait figyelembe vevő) javaslataiban meghatározott idős, egyedül 
élő polgárok részére személyre szabottan megtörtént. 20 darabot pedig pályázat útján a 
közbiztonság javításáért tenni akaró polgárok részére személyre szabottan kell biztosítani a 
Szomszédság Őr Program keretében. A készülékek szakszerű használatának felülvizsgálata 
negyed évente történjen meg. A Pályázat az Ercsi rendszer megvalósítására 10 PATROL, 
50 SZÖR, 100 MEDCAR kidolgozására be kell vonni a Szociális Szolgálatot is az 
elnevezése „Ercsi Védőháló” program. A működési és műszaki feltételek kidolgozása: 
Szabó Ferenc (Alba Perzekútor Kft.)  

 Határidő: folyamatos illetve 2016.06.30. Az Ercsi védőháló kidolgozására  
 Felelős: Papp György alpolgármester, Szabó Ferenc (Alba Perzekútor Kft.) pályázat: Dr. 

Feik Csaba jegyző 
 
 
4. A város területén lévő, szolgálati lakásként hasznosítható ingatlanok folyamatos 

figyelemmel kisérése, program kidolgozása ezek önkormányzati tulajdonba vonására, 
szolgálati lakássá alakítására.  A Cukorgyári lakótelep területén található ingatlanok 
figyelemmel kisérése hasznosítás céljából.  

 A terv kidolgozását, ezen ingatlanok önkormányzati tulajdonba vonásának előkészítését az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. végzi. 

 Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Határidő: folyamatos 
 
 
5. Az Eötvös József Általános Iskola előtt szükségessé vált gyalogos átkelőhely kialakítása a 

gyermekek biztonságos átkelése érdekében. A tervezés, engedélyezés már megtörtént. A 
terv végrehajtásához költségvetést kell készíteni a kivitelezésről, melyet, valamint a 
kivitelezést az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. végzi.  

 További gyalogátkelő tervezése és kivitelezése vált szükségessé a Vásár térnél, valamint a 
Vörösmarty utca-Rákóczi utca kereszteződésben. Ezen gyalogátkelők kialakítása kapcsán a 
Magyar Közútkezelő Zrt-vel kell felvennünk a kapcsolatot. A gyalogosátkelő helyek 
megvalósításáért az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. a felelős.  

 Felelős: Győri Máté polgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. ügyvezetője  

 Határidő: A gyalogos átkelőhelyek tekintetében a felülvizsgálat 2016.06.30-ig   
 
 



16 
 

6. Modernizálni kell a város közvilágítását. A lámpatestek működését az Ercsi Polgári Őrség 
szolgálata alatt folyamatosan ellenőrzi és bejelenti az esetleges meghibásodásokat, továbbá 
figyelembe vesszük az ez irányú lakossági bejelentéseket. A nem működő lámpákat 
cseréjük érdekében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. haladéktalanul bejelenti a 
karbantartást végző E-ON Zrt. részére.  

 Felelős: Győri Máté polgármester, Papp György alpolgármester, Christe Rezső, az Ercsi 
Polgárőrség vezetője, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője 

 Határidő: a lámpák ellenőrzése folyamatos 
 Határidő: a világítás modernizálása pályázat útján 
 
 
7. Romos, életveszélyes épületek (búvóhelyek, pihentető helyek) folyamatos figyelemmel 

kísérése, a tulajdonosok megállapítása, jelzés az illetékes építésügyi hatóságnak. 
Határid ő: folyamatos  

 Felelős: Közterület felügyelők, Dr. Feik Csaba jegyző 
 
 
8. Bozóttal, gazzal benőtt ingatlanok, önkormányzati ingatlanok rendbetétele. A rendezetlen 

magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosait fel kell szólítani az ingatlanok 
rendbetételére, szükség szerinti beavatkozás és a kényszerkaszálás elvégzése.  

 Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, közterület-felügyelők, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
 Határidő: 2016.04.30., majd negyedévente. Szóbeli beszámoló negyedévet követő PFK 

Bizottsági üléseken. 
 
 
9. Térfigyelő kamerarendszer folyamatos fejlesztése, (jelen esetben 12+1 kamera,) cseréje, 

modernizációja. A rendszer fejlesztése pályázati illetve lehetőség szerint költségvetési 
forrásból. Éjszakai világítás fejlesztése, korszerűsítése kiemelten a kamerák 
környezetében. A térfigyelő rendszer fejlesztésének a lehetőségének megvizsgálása a 
Cukorgyári lakótelep és Sinatelep településrészen. Illegális szemétlerakás elkerülésére 
vadkamerák kihelyezésének lehetőségének megvizsgálása. A kamerák helyének 
megfelelően a közterületet olyanná kell tenni, hogy a kamerák által közvetített képanyag 
minden esetben értékelhető legyen. 

 Felelős: Papp György alpolgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Czobor Imre ny. r. alezr., az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője. 
Határid ő: folyamatos 

 
 
10. A polgárőrök jelenlegi létszáma megfelelő, de az állandó létszám fenntartásához és 

további szolgálatok végzéséhez toborzó szükséges. Eddigieknél szorosabbra kell fűzni a 
két polgárőrség közti munkakapcsolatot a városrészek biztonsága érdekében. A Cukorgyári 
lakótelepen élő emberek aktivizálása, esetleg tagtoborzás. 
Felelős: Ercsi Polgárőr Egyesület vezetője: Christe Rezső, Sinatelepi Polgárőrség vezetője: 
Szabó Zsolt 
Határid ő: folyamatos 

 
 
11. A lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi médiákon keresztül az aktuális eseményekről, 

veszélyekről, a munkacsoport munkájáról, elért eredményekről. A tájékoztatást minden 
olyan szervezet tegye meg, aki részt vállal a bűnmegelőzési feladatok ellátásában, 



17 
 

valamint tenni akar Ercsi közbiztonságának javításában. Ercsi intézményrendszere, 
Rendőrség, Polgárőrség és további szervezetek, szerveződések.  

 Felelős: Papp György alpolgármester, Dr. Feik Csaba jegyző  
 Határidő: folyamatosan 
 
 
12. A város területén rongálás miatt hiányzó közlekedést jelző felkutatása, intézkedés annak 

pótlására. Fel kell mérni minden olyan, a közlekedés biztonságát elősegítő helyzetet, ahol 
szükségessé vált különböző táblák és forgalomtechnikai tükrök és jelzések elhelyezése. 
Jelzőtáblák és kamerák láthatóságának és karbantartásának folyamatos ellenőrzése.  

 Határid ő: a hiányzó közlekedési jelzések pótlására folyamatos 
 Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

Közterület-felügyelők   
 Határidő: az új táblák kihelyezése és rendezetlen helyzetek felülvizsgálatára Rendőrségi 

véleményezés alapján  
 Felelős: az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője, Örsparancsnok, Közterület-

felügyelők 
 
 
13. Utcanév táblák pótlása rongálás miatt, tájékoztató táblák kihelyezése. 
 Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Határidő: folyamatos  
 
 
14. Lehetőség szerint vonzóvá kell tenni az Ercsi Város területén dolgozó rendőrök számára a 

letelepedést. Törekedni kell arra, hogy akár helyben is több fiatal vállalja fel a rendőri 
hivatást. A város vezetőségének feladata, hogy lobbizzon az Ercsiben szolgálatot teljesítő 
rendőrök létszámának növeléséért. 

 Felelős: Győri Máté polgármester, Papp György alpolgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
 
15. Jelen Intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásának ellenőrzése és 

beszámoló készítése, valamint a Közbiztonsági Munkacsoport munkájának figyelemmel 
kísérése a PFK Bizottság feladata. 

 Felelős: Papp György alpolgármester 
 Határidő: havonta szóbeli tájékoztató a PFK Bizottság ülésén 
 
 
16. Az illegális hulladéklerakás ellen a Rendőrség, Polgárőrség és a közterület-felügyelők 

együttesen lépnek fel és tesznek meg mindent annak érdekében, hogy újak ne alakuljanak 
ki. A meglévő illegális hulladéklerakó-helyeket a Rendőrség, Polgárőrség, közterület-
felügyelők jelzései alapján az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. számolja fel. A 
szemétszállításra nem szerződött lakosok felülvizsgálata.  
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője, 
Közterület-felügyelők 
Határid ő: folyamatos 
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17. Az Önkormányzat a törvénytisztelő állampolgárok védelmében felkéri az áramszolgáltató 
szakembereinek közreműködését, hogy kutassák fel az illegális áramfogyasztókat és 
tegyenek meg mindent az illegális áramfogyasztás felszámolásának érdekében. Erre 
vonatkozóan az összes közreműködő szerv tegyen meg mindent, hogy a fenti szándék 
érvényesülni tudjon. Az E-ON illetékes munkatársával egyeztető tárgyalás 
megszervezése. 

 Felelős: Győri Máté polgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Közbiztonsági Munkacsoport 
 Határidő: folyamatos 
 
 
18. Kóbor és elhullott állatok begyűjtése kiemelt feladat, mivel a lakosságot jelen esetben oly 

mértékben irritálja, mint a közbiztonság helyzete. A gyepmester és a közterület-
felügyelők általi folyamatos tájékoztatás.  

 Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, közterület felügyelők 
 Határidő: folyamatos 
 
 
19. Ercsi Város Önkormányzatának Középtávú Bűnmegelőzési Koncepciójának jelen 

Intézkedési terv szerves része, egy aktuális évben elvégzendő konkrét feladatokat határoz 
meg. A feladatok elvégzését évente értékelni kell, mely alapján javaslatot kell tenni, hogy 
a bekövetkező változásokat a koncepcióban is kiegészítésként megfogalmazzák.  

 Felelős: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
 Határidő: 2016.03.31.  
 
                                                    
                                                        Kmf. 
 
Győri Máté  sk                                                                        Feik Csaba sk. 
polgármester                                                                            jegyző 
 
 
Papp György István sk.                                                           Gólics Ildikó s. 
alpolgármester                                                                        Pfk Bizottság elnöke 
jkv.hitelesítő                                                                            jkv hitelesítő 
 
 
Ercsi, 2016-02-01 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért a közbiztonsági koncepció 2015. 
évre elfogadott intézkedési tervének hatályon kívül helyezésével, kézfelemeléssel jelezze azt.  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat középtávú 
bűnmegelőzési koncepciójának 2015. évre vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2015. évre 

vonatkozó intézkedési terve hatályon kívül helyezéséről 



19 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2015. (III.31.) Kt. sz. határozatának 
2015. évi intézkedési terv részét hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Papp György alpolgármester  
Határid ő: azonnal 
 

4. napirendi pont: Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-55/2016. iktatószámú sürgősségi indítványt, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd elmondja, az ITS megléte minden TOP-os 
pályázatnak feltétele, ezért is került a téma a testület ezen ülése elé sürgősségi indítványként. 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel? Miután nincs, kéri, hogy elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

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

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának megalapozó vizsgálata munkaanyagának elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Településfejlesztési 
Koncepciójának, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 
munkaanyagát elfogadja. 
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 2016. március 15.  
 

5. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat vagyonvédelmére és a GPRS 
távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-53/2016. iktatószámú előterjesztést, (jegyzőkönyv 
7. számú melléklete), majd hozzáteszi még, ebben a témában szintén gyors cselekvésre van 
szükség azért, hogy a város intézményei egy hónapig se legyenek védelem nélkül. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, 
hogy szavazzanak róla. 



20 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi város Önkormányzat vagyonvédelmére 
és a GPRS távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
Ercsi város Önkormányzat vagyonvédelmére és a GPRS távfelügyeleti szolgáltatás 

biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola és a 
Baczakó Péter Sportcsarnok vagyonvédelmére és GPRS távfelügyeleti szolgáltatás 
biztosítására vonatkozóan határozatlan idejű szolgáltatási szerződést köt az Alba Perzekútor 
Kft-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, a szolgáltatási szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület javasolja az intézményvezetőknek az intézményük vagyonvédelmére és 
GPRS távfelügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötését.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
    Ábrahám Gabriella intézményvezető 
    Bosnyák Istvánné intézményvezető 
    Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető 
               Kaposi Józsefné mb. intézményvezető 
    Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
Határid ő: 2016. február 17. 
 

6. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó 
szervezetek 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-48/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd kérdezi Orbán Balázs urat, hogy kíván-e az 
Ercsi Dunakavics Kft. üzleti tervhez kiegészítést tenni?  
 
Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, az üzleti tervet 
úgy javították, hogy a Kft. „Egyéb megszerzett bevétele” 7 millió Ft helyett 10 millió Ft. 
Egyéb hozzáfűznivalója nincs. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a módosított üzleti terv elektronikusan a képviselők 
részére kiküldésre került. Kéri még, hogy a 4. oldalon – a Kft. negyedéves beszámolót készít 
– kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „írásos beszámolót” készít. Majd kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele azzal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az Ercsi 
Dunakavics Kft. üzleti tervének elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi 
üzleti tervének elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi 
üzleti tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Balázs ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester   

   Orbán Balázs ügyvezető 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 
 

„Melléklet az 59/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 

Ercsi Dunakavics Nonprofit kft 2016. évi üzleti terve 

 

Ercsi város önkormányzatának 100%-os tulajdonú 
 városüzemeltető, -gazdálkodó és -fejlesztő cége 

 Fő feladatok 

 

1. Üzemeltetés, városgazdálkodás 
2. Városfejlesztés 
3. Közmunka szervezése 
4. Városmarketing  
 

1. Üzemeltetés, városgazdálkodás 

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., a Közszolgáltatási szerződés keretében 

megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva, a költség –és feladat-

hatékonyabb ellátása érdekében. 

A feladatellátási szerződés tárgya különösen a közterületek fenntartási feladatainak 

ellátása, a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása, az önkormányzat tulajdonában 

lévő területekkel kapcsolat gyommentesítési, fűnyírási feladatok elvégzése, az intézmények 

egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási igényeinek koordinálása, 

a műszaki, belső ellátási, üzemeltetési feladatok elvégzése s más, a szerződésben 

meghatározott feladatok.  
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Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. üzemeltetési, városgazdálkodási feladatai: 

 Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási 

feladatainak koordinálása. 

Az önkormányzati intézmények: Művelődési ház, óvodák – 3 épület, Szociális 

szolgálat – 2 épület, Egészségügyi Központ, valamint sportlétesítmények 

(sportcsarnok, uszoda). 

Minden önkormányzati intézmény üzemeltetését a Nonprofit Kft. koordinálja és végzi, 

kivéve olyan munkák elvégzése, amire nincs szakképesítünk. Ezeket egy külső 

vállalkozó bevonásával végezzük el. 

 A közterületetek fenntartása,  

� közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása és ellenőrzése 

� az alkalmazottak munkáinak irányítása és ellenőrzése 

� részt vesz a közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítésében, ezek 
ellátásáért felelősséggel tartozik 

� bérlőváltozás vagy tulajdonos-váltás esetén: 

� gondoskodik az önkormányzati lakások, helyiségek, műszaki átadás-átvételéről, 
erről jegyzőkönyvet készít, továbbá intézkedik a közüzemi órák állásának 
jegyzőkönyvi rögzítéséről és az új bérlő, illetve tulajdonos, ezek hiányában az 
önkormányzat nevére való átíratásáról 

� figyelemmel kíséri az önkormányzat részére pályázat útján elnyerhető támogatási 
lehetőségeket és elkészíti az ehhez szükséges pályázatokat, illetve a pályázat 
írójának adminisztratív segítséget nyújt, nyomon követi a pályázatokat 

� ellátja a városfejlesztési koncepcióival, fejlesztési, rendezési terveivel összefüggő 
feladatokat 

� gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos 
gyommentesítési, fűnyírási feladatokról 

� gondoskodik a téli hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatokról 

� ellenőrzi a menetrendszerű helyi és távolsági buszjárat, illetve az önkormányzattal 
kötött – erre vonatkozó – megállapodásban foglaltak betartását 

� ellátja a technikai berendezések üzemben tartási feltételeinek, garanciális, garancián 
túli javításának, karbantartásának megszervezését, javítások elvégzését 

2. Városfejlesztés 

Fontos feladatnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk a Regionális Térségfejlesztő Kft.-vel 

együttesen a településkép javulásához, valamint a helyi gazdaság megerősödéshez.  

A fejlesztés célja egy korszerű, élhető, fiatalok itt tartását, illetve letelepedését segítő 

városkép kialakítása. 
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Az önkormányzat képviselő testülete támogatására számítva 2016-ban a legfőbb 

fejlesztési és felújítási terveink a következők: 

1. Napfény óvoda (Bercsényi utcai telephelyen és a Dózsa utcai székhelyen) teljes körű 

tisztasági festés, udvari nagykapu javítás, főbejárati teraszburkolat javítás, vízelvezetés 

megoldása, világítás korszerűsítés energiatakarékos izzókkal, biciklitárolók kialakítása. 

2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részleges felújítása 

- Fő utca 18. 
- Bajcsy Zs. 32. 
- Kishíd utca 4.  

3. Eötvös József Általános Iskola - Kazánház faapríték egy részének biztosítása. A volt 

Cukorgyár területén közös megegyezés szerint az új tulajdonossal, az Invictus Zrt.-vel, a 

terület rendezés szempontjából, a saját TP160 típusú faszecskázó gépünkkel előállított 

faaprítékkal biztosítjuk részben a kazán működését. Ugyanezzel az eljárással az Ipari parkunk 

felé vezető útmente rendbetételével biztosítjuk a faaprítékot, amelyet a volt Cukorgyárban 

kiszárítás után ugyancsak a kazán működésére használunk. Ezzel a számításunk szerint, kb. 

2.000.000.-Ft-os bevételre teszünk szert. 

4. Intézmények működtetése 

A legfőbb feladatunknak tartjuk, az óvodák – 3 épület, Iskolák, Szociális szolgálat – 2 

épület, Művelődési Ház, EÜ központ, sportlétesítmények (Sportcsarnok, uszoda), valamint 

játszóterek biztonságos és folyamatos üzemeltetését. 

Különös figyelmet fordítunk az uszoda működésének biztosítására és felújítására, ami 
jelenleg is folyik.  

5. Közterületek fenntartása 

Nagy energiát fektetünk városunk rendben- és tisztántartása érdekében. Ebben nagy 

szerepet játszik az új szemetes rendszer beépítése és ennek folyamatos ürítése és rendben 

tartása. 

Téli hónapokban úgy külső, mint saját berendezéseinkkel biztosítjuk a hó eltakarítást, 

valamint a síkosság mentesítést, úgy a közutakon, mint az intézmények előtti járdákon, 

valamint a közterületeken, beleértve a játszótereket és a buszmegállókat.  

6. Tervezünk önerőből megvalósítani egy fóliasátrat, amelyben virágpalánták nevelésével 

biztosítanánk a városunk szebbé tételét, virágokkal való díszítését.  
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7. Tárgyalás alatt áll egy szerződés megkötése, az Ipari parkban található Biopont Kft. –vel, 

mely által egész éves tereprendezésüket biztosítanánk. Az elvégzett munka után járó összeg a 

kft. bevételéhez járulna hozzá. 

8. Az Invictus Zrt.-vel megállapodás jött létre - szerződéssel alátámasztva – a volt 

Cukorgyár területén, mely szerint tereprendezést végez a Kft., bevételét bővítve. 

9. A Korona környékén kifejlesztenénk a parkosítást és egy szökőkút kiépítésével tennénk 

vonzóbbá a teret. 

3. A közmunka szervezése 

A közmunka szervezését és felügyelését kiemelt feladatként kezeljük. A hatékonyabb és 

eredményesebb közmunka ellátása érdekében 2016. március 1.-től plusz egy fő közmunka-

felügyelővel bővítjük a kft. állományát.  

A közmunkások munkavégzése, előre elkészített heti terv szerint fog történni. Legalább 

egy nappal előre megtervezzük a konkrét feladatokat. A napi tevékenységek személyekre 

bontva munkanaplókba lesznek rögzítve. Így könnyebben ellenőrizhetőbb és átláthatóbb lesz 

a munkájuk elvégzése. 

Ha van köztük képzett szakmunkás, a szakmájában adunk neki feladatot és lehetőséget 

kínálunk a hosszabb távú együttműködésre. 

A tervezett fejlesztésekben számítunk a közfoglalkoztatottak közreműködésére is. 

4. Városmarketing 

A városmarketing a város léptékében tervezi és fejleszti a hatékony, társadalmi 

igényeknek megfelelő szolgáltatásokat.  

A Kft. részleges reklám tevékenységet folytat, egyrészt a városmarketing céljainak 

megvalósítása céljából, másrészt pedig a cég ismertségének megteremtése miatt. Erre 

minimális költséget tervezünk, kihasználva a médiában meglévő személyes kapcsolatokat, 

mint például a Fejér Megyei Hírlap.  

A Kft. rendszeresen beszámol a napi tevékenységeiről a helyi újságban, valamint a cég 

honlapján, mely állandó frissítésre kerül. 
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Költségvetés 

A bevételi források két irányból származnak: önkormányzati megrendelések és egyéb, 

külső megbízások. 

2016-os költségvetési tervezetben jelentős összeget különítettünk el a városban működő 

intézmények biztonságos működéséhez és karbantartáshoz. A külső megbízásokból származó 

bevételeknek nagyobb részét tervezzük visszafordítani az intézmények fejlesztésére. 

Az Ercsi Dunkavics Nonprofit Kft. negyedéves írásos beszámolót készít és továbbítja a 

Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságnak és a Képviselő – testületnek. 
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2016. évi költségvetési tervezet 
  

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT 
  

2451 Ercsi, Fő utca 27 
  

 
2015. tény 2016. terv 

Bevétel: 47 724 50.120 

      

Városüzemeltetésből származó bevétel 37 271 40 120 
 Parkfenntartási feladatok 8549 14120 

 Települési hulladék kezelés 9 628 14000 

 Közutak karbantartása 19 094 10000 

 Lakó és nem lakóingatlan karbantartása   2000 
      
      
Egyéb megszerzett bevétel 10 453 10 000 
      
Költségek, kiadások: 56 901 50 120 
      
Irodaüzemeltetés összesen: 39 599 33 370 
Eszközbeszerzés 120 1500 

Közműdíjak 371 500 

Irodaszerek, tisztítószerek költségei 57 120 

Könyvelés, könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja 636 1000 

Saját gépjármű használat költsége 325 250 

Bérek, járulékok 
36 579 28500 

Megbízások, járulékok (FB tagok) 

Posta, egyéb költségek 1 511 1500 
      
Városüzemeltetési ktg-ek összesen 17 302 16 750 
Üzemanyag ktg. (traktor,fűnyíró, láncfűrész) 2 142 3000 

Karbantartási ktg. (traktor) 
625 350 

Karbantartási ktg. (fűnyíró) 

Alvállalkozói díjak (utak karbantartása) 11029 9500 

Egyéb költségek fejlesztésre 0 0 

Anyagköltség 3506 3900 
      
Bevétel - Költségek -9 177 0 

Mindösszesen: 0 0 
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Személyi állomány 

A kft. 2016-os évet 10 fővel indította 

• Ügyvezető – Orbán Balázs 
• titkárság – Bukovi Gizella 
• titkárság - József Orsolya 
• fizikai állomány, karbantartók – 5 fő 
• Közmunkások foglalkoztatását felügyelő munkatárs – 1 fő 
• Könyvelő – külsős megbízással. 

 
Az állományt bővíteni szeretnénk: 

márciust 1.-től: 

� 1 fő fizikai dolgozóval, mint közmunka felügyelő 

� 1 fő alkalmi dolgozóval, aki a városüzemeltetésben található gépparkunkban lévő 

berendezések (2 traktor, fűnyírók, fűkaszák, szecskázó gép, láncfűrészek stb.) 

karbantartását végezné el. 

május 1.-től 

� 1 fő szellemi dolgozóval 

A tervezett létszámmal a tavalyi 36.579.000.-Ft bérköltség helyett 28.500.000.-Ft-ot 

tervezünk. 

Költségként jelentkezik még a Felügyelő Bizottság 3 tagjának díjazása (összesen 100.000 

forint/hó – 40-30-30ezer), valamint a könyvvizsgáló díjazása.  

 

Ercsi, 2016. február 4. 
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Karsai Gergely képviselő 18.25 órakor megérkezik a Tanácsterembe, így az ülésen a 
továbbiakban 9 képviselő vesz részt. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az önkormányzat résztulajdonában lévő 
Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi 
tervének elfogadásáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
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 „Melléklet a 60/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
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7. napirendi pont: A SOTE Játszóház Alapítvány támogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                       a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-57/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd elmondja még, a témát a Pénzügyi és a Szociális 
Bizottság is megtárgyalta, s azt a javaslatot tették, hogy a család megsegítésére az 
önkormányzat havi 40 ezer forint előirányzatot biztosítson. Majd kérdezi Dr. Balázs-Fülöp 
Ferencet, a Szociális Bizottság elnökét, hogy kíván-e a témához kiegészítést tenni? 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke 
megköszönve a szót elmondja, a Szociális Bizottság elemezte a család helyzetét, s arra a 
következtetésre jutott, hogy a támogatás nyújtását továbbra is fenntartja. 
 
Győri Máté polgármester, miután egyéb hozzászólás nem hangzik el, kéri a testület tagjait, 
hogy a SOTE Játszóház Alapítvány támogatásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SOTE Játszóház Alapítvány támogatásáról 9 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

a SOTE Játszóház Alapítvány támogatásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése terhére a SOTE 
Játszóház Alapítvány részére, Bogdán Róbert 2016. évi támogatására 2016. január 1. napjától 
havi 40.000.- Ft támogatást biztosít. 
A Képviselő-testület a támogatási összeg felhasználásának elszámolási határidejét 2017. 
január 15. napjában határozza meg.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve a támogatási szerződés megkötésére 2016. március 1. 

 
8. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat és Ercsi Város Roma valamint Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodások alapján a 
megállapodások szerinti működési feltételek rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 400-52/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, 
először azt kéri, hogy az első határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás alapján a 
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megállapodás szerinti működési feltételek Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában történő rögzítéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
Együttműködési megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési feltételek 

rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 12/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata alapján 
– az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában, az Ercsi Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a megállapodás szerint rögzített 
működési feltételeken nem változtat. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás alapján a 
megállapodás szerinti működési feltételek Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában történő rögzítéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
Együttműködési megállapodás alapján a megállapodás szerinti működési feltételek 

rögzítéséről Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 13/2016. (I.26.) Kt. sz. határozata alapján 
– az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában, az Ercsi Város 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a megállapodás szerint 
rögzített működési feltételeken nem változtat. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

9. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                       a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-40/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a módosítással a helyettesítés 
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módja fog változni, s azt mind a Humán, mind pedig a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság is megtárgyalta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
 
Lippai Csaba képviselő elmondja, a bérleti díjak tekintetében vette észre azt, hogy komoly 
aránytalanságok szerepelnek az SzMSz-ben (0-5 óráig terjedő időtartamban 4.475 Ft/óra, 
mely nagyjából 22.000 Ft-ra jön ki, azonban, amennyiben valaki 6 órára kívánja bérelni a 
termet, az már 75.000 Ft-ba kerül). Elmondja, nem igazán érti ezt az aránytalanságot.  
 
Győri Máté polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a mostani módosítás lényege nem 
ez, ezért arra kéri Lippai képviselő urat, hogy ezt az észrevételét a Humán Bizottság ülésén 
vesse fel. Majd emlékeztet arra, hogy a bérleti díjak felülvizsgálata kb. kettő hónappal ezelőtt 
történt meg. Kérdezi, van-e valakinek egyéb észrevétele, javaslata? Miután nincs, kéri, hogy 
az SzMSz módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát 2016. március 1-vel az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1. Az SzMSz IV/1. pontja a következőképpen módosul: 

 
„1. Az intézmény szervezete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� Az intézmény feladatainak ellátására 7 fő közalkalmazottat, határozott idejű 
munkaszerződéssel 1 fő munkavállalót alkalmaz, egyéb feladatai ellátásra megbízási 
szerződéssel foglalkozat alkalmanként külső szakembereket. Működése során természetes 
személyek és civil szervezetek közreműködésére is támaszkodik. 

� Az intézményt Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett, illetve 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
(igazgató) 

KÖNYVTÁROS I. 
 

KARBANTAR
TÓ 

TAKARÍTÓ 

RECEPCIÓS KULTURÁLIS 
SZERVEZŐ 

KÖNYVTÁROS II. 

MÚZEUMI 
MUNKATÁRS 
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megbízott intézményvezető (igazgató) vezeti, aki ellátja az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok irányítását. 

� Az intézmény vezetőjét az intézményvezető távollétében vagy akadályoztatása, továbbá 
az intézményvezetői állás átmeneti betöltetlensége esetén a múzeumi munkatárs 
helyettesíti.” 

 
2. Az SzMSz egyéb részei változatlanok. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Kaposi Józsefné megbízott 
intézményvezetőt az e határozatban foglaltak végrehajtására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Kaposi Józsefné megbízott intézményvezető  
Határid ő: azonnal, illetve 2016. március 1. 
 

10. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár kiegészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-54/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a rendezvénynaptárban 
korábban szerepelt a Kihívás napja, azonban Orth igazgató úr arról tájékoztatta a bizottság 
tagjait, hogy akkor le lesz foglalva az egész iskola, ezért a Humán Bizottság azt a javaslatot 
tette, hogy ez a rendezvény ne kerüljön bele a naptárba. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
más javaslata, észrevétele az önkormányzati rendezvénynaptárral kapcsolatban? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár 
kiegészítéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár kiegészítéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati rendezvények 
meghatározásáról szóló 435/2015. (XI.24.) Kt. számú határozatot e határozat melléklete 
szerint módosítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
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 „Melléklet a 65/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
2016. évi önkormányzati rendezvények 

 
 

IDŐPONT RENDEZVÉNY 
 

 
Január 22. 19:00 óra 

 
Magyar Kultúra Napja 

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

Március 15. 16:00 óra Nemzeti ünnep: az 1848-as forradalom 
és szabadságharc évfordulója 

Április 9. Gasztrokoncert Pároknak 
Április 11. 18:00 óra Költészet Napja 
Május 1.  Majális 
Május 29. 18:00 óra Magyar Hősök napja  

Június 3. 18:00 óra Pedagógus-nap  
Június 4. 16:32 óra Trianon emléknap 
Június 18.  Shadow Találkozó 
Július 1.  Köztisztviselők napja  
Július 2. Semmelweis-nap  
Július 23. 6. Suzuki Találkozó 

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

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

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

Advent 
Advent 
Advent 
Advent és Városi Karácsony 
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11. napirendi pont: A polgármester cafetéria-juttatásairól 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester átadja a szót a napirendi pontot előterjesztő jegyző úrnak. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző ismerteti a 400-43/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a polgármester felett a 
munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, így a cafetéria-juttatás mértékéről is a 
Képviselő-testület dönt.  
 
Győri Máté polgármester tisztázni kívánja, hogy nem extra juttatásról van szó, a múlt évihez 
képest az összeg nem változott-e. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a polgármesteri cafetéria összhangban van a köztisztviselők 
cafetéria-juttatásával, s annak összege a tavalyi juttatás összegével azonos, nem emelkedett. 
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a 
határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

a polgármester cafetéria-juttatásairól 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a köztisztviselők csafetéria-juttatásával 
összhangban – Győri Máté polgármester részére bruttó 200.000.- Ft cafetéria-juttatást állapít 
meg. A cafetéria juttatások a polgármestert 2016. január 1-től illetik meg.   
A cafetéria-juttatás összege tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.  
 
A polgármester cafetéria- juttatásként –  választása szerint – e határozat 1. sz. mellékletében 
meghatározott mértékig és feltételekkel  jogosult a juttatásokra. 
A polgármesternek e határozat 2., 3. és 4. sz. mellékletében foglaltakról a törvényben 
meghatározott módon és határidőig (március 1. és november 30.) nyilatkoznia kell. A 
nyilatkozat év közben – a következő nyilatkozattételi határidő előtti időtartamra szólóan – 
nem módosítható. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester  

   Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve 2016. december 31. 
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„Melléklet a 66/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

1. sz. melléklet 
 

 
1. A polgármester cafetéria juttatásként –  választása szerint –, a jogszabályban 

meghatározott mértékig és feltételekkel,  a következő juttatásokra jogosult:  
 

a) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a  
 munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás, 
b) fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány, 
c) iskolakezdési támogatás, 
d) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló          
 helyi utazására szolgáló bérlet,  
e) önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás, 
f) Széchenyi Pihenő Kártya, 
g) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás. 

 
2. A felsorolt juttatások kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény (Szja tv.) szerinti mértékig és feltételekkel nyújthatók.  
 

3. A polgármesternek írásban, vagy elektronikus úton március 1-ig nyilatkoznia kell 
arról, hogy a cafetéria-juttatás részére megállapított keretösszegén belül milyen 
juttatásokra tart igényt.  

            A nyilatkozatot két példányban, az alpolgármester és a jegyző részére kell benyújtania.  
         A nyilatkozat év közben nem módosítható.  
 

4. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át; az igénybe 
nem vett összeg felhasználásáról a polgármesternek november 30-ig írásban 
nyilatkoznia kell. Az igénybe nem vett összeg kifizetéséről a munkáltatói jogkör 
gyakorlója intézkedik. 
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2. sz. melléklet 
 
 

C A F E T É R I A - N Y I L A T K O Z A T   2 0 1 6. 
 
 
 
 
Név:     …………………………………………………… 
 
Lakcím:    …………………………………………………… 
 
Adóazonosító jel:   …………………………………………………… 
 
Munkahely:    …………………………………………………… 
 
 
 
 
Egészségpénztár neve: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Ercsi, 2016. ……………….. 
 
 
 
 
       ……………………………………. 
        polgármester aláírása 
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3. sz. melléklet 

 
Kijelentem, hogy a 2016. évben a munkáltató részéről a maximum 200.000 Ft/fő/év (nettó 
148.688,- Ft/fő/év) összegű – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén – béren kívüli 
juttatásokat az alábbiak szerint kérem: 

Juttatás Max.kedv. 
összege 

Adókulcs Nettó 
éves 

összeg 

Adó 
összege 

Bruttó éves 
összeg 

munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek 
minősülő szolgáltatás keretében a 
munkáltató telephelyén működő 
étkezőhelyen megvalósuló 
ételfogyasztás 

12.500,- Ft/hó 34,51 %    

fogyasztásra kész étel vásárlására 
jogosító Erzsébet-utalvány 

8.000,- Ft/hó 34,51 %    

a munkáltató nevére szóló számlával 
megvásárolt, kizárólag a munkavállaló 
helyi utazására szolgáló bérlet 

 34,51 %    

Iskolakezdési támogatás * 33.300,- 
Ft/év/gyermek 

34,51 %    

Önkéntes kölcsönös egészségpénztári 
munkáltatói hozzájárulás 

31.500,- Ft/hó 34,51 %    

Széchenyi Pihenő Kártya 
- Vendéglátás 

 
150.000,- Ft/év 

34,51 %    

Széchenyi Pihenő Kártya 
- Szálláshely 

 
225.000,- Ft/év 

Széchenyi Pihenő Kártya 
- Szabadidős szolgáltatás 

 
75.000,- Ft/év 

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári 
hozzájárulás 

52.500,-Ft/év 34,51 %    

Összesen: - 34,51 % 148.688,- 51.312,- 200.000,- 
 
Tudomásul veszem, hogy a folyósítás iskolakezdési támogatás esetén egy összegben, 2016. augusztus 
10-ig történik. 
Tudomásul veszem, hogy a juttatások – kivéve az iskolakezdési támogatást – folyósítása havonta, 
minden hónap 10. napjáig történik. 
Tudomásul veszem, hogy az egyes tételek maximális értékének túllépése nem megengedett, továbbá, 
hogy e nyilatkozat év közbeni módosítására nincs lehetőség.  
 
A tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról legkésőbb tárgyév november 30-ig 
nyilatkozom.  
  
Ercsi, 2016. ………. 

       ……………………………………… 
                  polgármester aláírása 
 

* Iskolakezdési támogatás igénybevétele estén nyilatkozni kell a családi pótlékra jogosult 
gyermekekről. 
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4. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
Alulírott ……………………………………….. polgármester nyilatkozom, hogy a 2016. évi  
 
cafetéria keretből igénybe nem vett ………………..Ft összeget az alábbiak szerint kívánom  
 
felhasználni :   
 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………. 
 
 
 
 
Ercsi, 2016. ……………………….. 
 
 
 
 
       …………………………………….. 
                              polgármester aláírása  
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12. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester röviden ismerteti a 400-47/2016. iktatószámú előterjesztést, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 14. számú mellékletét képezi, majd néhány szóban ismerteti a 
költségvetés összeállításának folyamatát. Elmondja, mindenki részéről – képviselők, 
bizottsági tagok, intézményvezetők, pénzügyi iroda dolgozói – nagyon konstruktív hozzáállást 
tapasztalt. Amit nagy örömmel vett az az, hogy több éve elmaradt feladatok végrehajtása 
betervezésre került, olyanok, melyeket több éve görget maga előtt az önkormányzat. Külön 
öröm számára az is, hogy a tavalyi – kormányzati segítséggel épült – útfelújítás mértékéhez 
nagyságrendileg hasonló összeg jutott útfelújításokra az idén is. Majd elmondja még, a 
választási programban leírt dolgok is szépen teljesülni látszanak (Sinatelepi Közösségi Ház 
hamarosan az ott élők „birtokába kerülhet”, az ottani játszótér is megújul, hirdetőtáblák 
lesznek kihelyezve, a Tiszti Klub felújítása is halad előre, stb.). Megköszöni mindenkinek, aki 
részt vett ebben a munkában, s örül annak, hogy ilyen kedvező költségvetést sikerült 
összeállítaniuk, továbbá annak is örül még, hogy az ország gazdasága is kezd helyreállni. 
Továbbá elmondja még azt is, hogy a pályázatok is kezdenek megnyílni, amennyiben valaki 
konkrét tájékoztatást szeretne, szóljon, s elmondja, amit tud. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, kiegészíteni valója? 
 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető annyi kiegészítést kíván tenni, hogy 
az ülést megelőző Pénzügyi bizottsági ülésen a bizottság jóváhagyott 400.000 Ft-ot a 
rekultivált hulladéklerakó költségére, mely még átvezetésre fog kerülni a költségvetésben, 
amely után az általános tartalék 4.200.000 Ft lesz, az önkormányzat dologi kiadása pedig 
508.000 Ft-tal emelkedni fog.  
 
Győri Máté polgármester hozzáteszi még, Cseke úr elkészítette könyvvizsgálói véleményét, 
melyet felolvas. Azután kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az önkormányzat 
költségvetésével kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete 

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
                                                         1.   Általános rendelkezések   
 
1.§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire 
terjed ki.  
 



43 
 

2.§ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek: 
 

a) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi 
Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, 
mely önálló címet alkot, 

 
b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, 

melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint: 
 
1. az Ercsi Napfény Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait 
az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el, 

 
2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási 
feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el, 

 
 3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv, 
amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el, 

 
4. az Ercsi Egészségügyi Központ, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási 
feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el, 

 
5. az Ercsi Szociális Szolgálat, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási 
feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

3.§ Az önkormányzat költségvetése a 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban 
befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. 

 
2. A gazdálkodás rendje 

 
4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                   1.217.672 e Ft 

                   (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                                 1.328.280 e Ft 
                   (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)                            110.608 e Ft 

      (4) A hiány összege az előző évi 110.608 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 
5.§ Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege:                        1.328.280 e Ft  

ezen belül: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről     361.724 e Ft 
b) közhatalmi bevételek                                                      628.485 e Ft 
c) működési bevételek                98.293 e Ft 
d) működési célú átvett bevételek      15.150 e Ft 
e) felhalmozási bevételek                                                      14.020 e Ft 
f) belföldi finanszírozás bevételei                                             110.608 e Ft 

  

6. §  Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 
4., 5. és  6. melléklete tartalmazza. 

 
7.§   Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege:                             1.328.280 e Ft     
         ezen belül: 
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         a) a működési kiadások előirányzat összege                              1.081.823 e Ft 
                ebből:  
                1.személyi jellegű kiadások                                                                395.655 e Ft 
                2.munkaadót terhelő járulékok                                                  107.617 e Ft 
                3.dologi kiadások                                                        474.332 e Ft 
     4.működési célú pénzeszköz átadás                                                      82.239 e Ft 
                5.ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               14.280 e Ft 
                6.tartalék                                                    7.700 e Ft 
 

          b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege                                        246.457 e Ft 
               ebből:  
               1.beruházások                                                  64.240 e Ft 
               2. felújítások              115.128 e Ft
    3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás                        19.898 e Ft 
         4. felhalmozási céltartalék                          47.191 e Ft 
      
8.§ (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételeket bemutató 

mellékletek, melyek a következők:  
a) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet; 
b) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet; 
c) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 

3. melléklet; 
d) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet,   
e) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet; 
f) Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan 

tartalmazó 6. melléklet. 
 

     (2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadásokat, 
mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:  

           a) Az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletezését 
bemutató 7. melléklet; 

b) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. 
melléklet; 

            c) Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet; 
            d) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet; 
            e) Az  Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 

 11. melléklet;  
            f) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;  

g) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet,  
h) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. 
melléklet, 
i) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet, 
j) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet; 
k) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet; 
l) Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet; 
m) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait 
bemutató 19. melléklet; 
n) Az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet; 

            o) Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;  
            p) Az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet; 
            q) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 23. mellékelt; 
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            r) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet; 
            s) Az Önkormányzat 2016. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését 
              bemutató 25. melléklet; 
            t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi engedélyezett létszámkeretét 

 bemutató 26. melléket;  
u) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 
 27. melléklet; 

            v) Az önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 
 28. számú melléklet; 

            w) Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 
           mérlegszerűen bemutató 29. melléklet; 
            x) Az Önkormányzat 2016. évi likvidítási tervét tartalmazó 30. melléklet;  
            y) Könyvvizsgálói vélemény a 2016. évi költségvetési tervezetről, mely a 31. 
           melléklet. 

 
9.§ (1) A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal 

és az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek 
közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve 
az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. 
 
(2) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri 
Hivatal és az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó 
szervezetek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető 
állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. 

 
10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 195 fő, melyből 106  

fő közalkalmazott, 23 fő köztisztviselő és 66 fő a munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozó munkavállaló.  

   
        (2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: 
  

a) Ercsi Város Önkormányzat                      10 fő  teljes munkaidős munkavállaló              
60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott  

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal             22 fő teljes munkaidős köztisztviselő    
       2 fő teljes munkaidős munkavállaló 
c) Ercsi Napfény Óvoda             27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda             26 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

            e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és  
    Könyvtár         7 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

1 fő részmunkaidős (4 órás) 
közalkalmazott                     

            g) Ercsi Egészségügyi Központ  12 fő teljes munkaidős közalkalmazott   
             h) Ercsi Szociális Szolgálat   27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

1 fő részmunkaidős (4 órás) 
közalkalmazott  

                     Összesen:             195 fő 
    
11.§  (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2016. évben 
38.650.-Ft. 
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         (2) Az Önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési 
feladatok érdekében foglalkoztatottak és az önkormányzat költségvetési szerveinél 
foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók illetményének 
(bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden 
munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg. 

 
         (3) Az Önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési 

feladatok érdekében foglalkoztatott munkavállalókat és az önkormányzat költségvetési 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat 2016. január 1-től 5.000.-Ft/hó/fő 
Erzsébet étkezési utalvány illeti meg.  

 
        (4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a 

polgármestert is – 2016. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.-Ft/év.   
 

   (5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a 
köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek 
felhasználásáról a jegyző dönt.  

 
12.§ (1) A 21. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási 

szerződés alapján kerülhet sor.  A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a 
támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási 
kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási 
kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a 
következményt. 

 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban 
az estben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2015. évi 
beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások 
ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-
testületet tájékoztatni kell. 
 

13.§ A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.  
 
14.§  (1) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási 

célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.  

 
15.§ (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a 

polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. 

 
        (2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet 

végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a 
beérkezett ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – 
az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket 
foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).  
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        (3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői 
vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.   

 
        (4)  Szabad pénzügyi előirányzat hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor.  
 
         (5) A Humán Bizottsági keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról  a 

bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.  
 
16.§ Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe 

fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél.  Az erre vonatkozó döntést a 
Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.  

 
17.§ Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már 

nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében 
hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre, illetve a 
költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.   
 

18.§ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2016-ban a víz- és 
csatornahálózat korszerűsítésére fordítja.  

 
19.§ A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten 

nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, 
felújítására fordítja. A Képviselő-testület az erre vonatkozó döntését átruházza a 
polgármesterre.  

 

Záró rendelkezések 
 

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2014. évi zárszámadásáról szóló 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete.  

 
 
 
 
               

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került. 
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„Melléklet a 4/2016. (II.12.) ök. rendelethez” 
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Győri Máté polgármester elmondja még, a civil és egyéb szervezetek támogatásánál 
igyekeztek azt figyelembe venni, hogy lehetőleg senki ne kapjon kevesebbet, mint amennyit a 
múlt évben kapott, azonban a kérelmek száma megnövekedett, ezért erre a célra magasabb 
összeget csoportosítottak, s ott, ahol esetleg mégis valamivel kisebb összeg jutott, azért van, 
mert rezsiköltségeket csak kivételes és nagyon indokolt esetben támogatott a Képviselő-
testület és a bizottságok. 
 

13. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegének megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-51/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. melléklete, majd külön kiemelni kívánja azt a részt, mely szerint 
privatizációból származó bevételre az önkormányzat nem számít, azaz: 2019 évig 0 Ft van 
erre a sorra betervezve. Ezzel is cáfolni szeretné azokat a rémhíreket, melyek szerint az 
önkormányzat privatizálni kívánna. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután 
nincs, kéri, hogy a napirendi pont elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról 9 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegének megállapításáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét e 
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos  
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„Melléklet a 67/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Az önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatása 
2016-2017-2018-2019. évben 

 

   
sorszám Megnevezés 2016 2017 2018 2019 

    
1. Helyi adóból származó bevételek                 608 585         589 000          605 500            625 500    

2. Az önkormányzati vagyon és az  
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és használatából származó 
bevétel   

                                   
27 310    

       27 200            27 200              27 150    

3. Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel                     1 000             1 500                 950                   800    

4. A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból származó bevétel 

                                           
-      

               -                     -                       -      

5. Bírság, pótlék és díjbevétel                     1 250             1 550              1 350                1 250    

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                             -                     -                     -                       -      

7. Saját bevételek összesen:                 638 145         619 250          635 000            654 700    
8. Kötelezettségek  0  0  0  0  

9. Korrigált saját bevétel összesen:                    638 145         619 250          635 000            654 700    
10. Hitelfelvétel felső határa                 319 073         309 625          317 500            327 350    
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14. napirendi pont: Az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2016/2017. 
nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-41/2016. iktatószámú előterjesztést, majd átadja a 
szót Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke részére. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, a Humán Bizottság és a Képviselő-
testület minden évben dönt az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról, ez az idén sem 
maradhat el. Az időpontok felsorolása után elmondja, azok az óvodavezetőkkel egyeztetésre 
kerültek, a nyomtatvány aktualizálva lett.  
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak 
róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról 9 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó  

 óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény és az Ercsi Hétszínvirág 
Óvodában a 2016/2017. évi nevelési évre az óvodáskorú gyermekek óvodai felvételét az 
intézmények vezetőivel egyeztetve az alábbi időpontokban határozza meg: 

 

 2016. május 2. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 2016. május 3. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 2016. május 4. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 

Az intézménybe a jelentkezés személyesen a mellékletben szereplő jelentkezési lapon történik. 

Az intézmények az óvodába történő jelentkezés módját és idejét a határidő előtt legalább 30 
nappal hozzák nyilvánosságra a helyben szokásos módon, illetve teszik közzé az önkormányzat 
honlapján és az intézményi honlapon. 

 

Felelős: Bosnyák Istvánné intézményvezető 
   Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
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„Melléklet a 68/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

FELHÍVÁS 
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 

Értesítem a város lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 
körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. 

Jelentkezni személyesen lehet a jelentkezési lap kitöltésével, mely az óvodákban igényelhető. 
 
1. A Jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia, elvált szülők esetén a felügyeletet gyakorló 
szülőnek be kell szereznie a másik szülő egyetértését. 
 
2. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok közlése a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kötelező.  
A dőlt betűvel szedett kérdésekre a válaszadás önkéntes. Az adatokat az intézményi nyilvántartás 
céljára vesszük fel. Az adatok továbbítása, illetve statisztikai célú felhasználása csak a fent 
megjelölt jogszabály, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény szerint történhet. Az adatokat csak az intézmény alkalmazottai 
fogják kezelni és feldolgozni. 

 
Az óvodai jelentkezés ideje:  

 
2016. május 02 – 04.   

08:00-16:00 óra 

 

A jelentkezés helye: 

 

Ercsi Napfény Óvoda, 2451 Ercsi Dózsa György tér 2. 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda, 2451 Ercsi, Türr István u. 15. 

 

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a gyermekével együtt érkezzen, és vigye 
magával: 

- a gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 
igazolványt (lakcímkártyát)  

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
- a gyermek TAJ kártyáját, 
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, 
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat, 
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- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását 
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy 
szülők nyilatkozata),  

 

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. 

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 30 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. 
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a 
szülők Ercsi Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott 
érdeksérelemre hivatkozó felülbírálati kérelmet nyújthatnak be.  

 

         INTÉZMÉNYVEZETŐK 

 

Óvodai jelentkezési lap 

      a 2016/ 2017. nevelési évre 
 
 

I. A gyermek adatai 
 

1. A gyermek neve: ……………………………………… Neme: □ fiú    □ lány 

2. Születési helye: …………………………….. Születési ideje: ………………………………….….. 

3. TAJ száma: .................................................... 

3. Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………….. 

4. Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………. 

5. Az előző óvoda/bölcsőde neve: ………………………………………………………………….….. 

 

II. A szülőkre vonatkozó adatok 

 
7. Levelezési cím: 

………………………………………………………………………….…….......................................... 

8. Apa neve: …………………………………………………………………………………..……........ 

9. Apa telefonszáma, e-mail címe: 

……………………………………………………………………………………………………........... 

10.Anya neve (leánykori is): …………………………………………………………………………… 

11. Anya telefonszáma, e-mail címe: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

12. A gondviselő neve: 

…………………………………………………………………………………....................................... 

13.Gondviselő lakcíme: 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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A gondviselő adatait csak akkor kérjük kitölteni, ha a gyermeket nem a vér szerinti édesanyja vagy 
édesapja neveli, illetve, ha a gyermek nevelésében a vér szerinti apán vagy anyán kívül harmadik 
személy is részt vesz. 

III. A gyermek testvéreire vonatkozó adatok 

 
14. A gyermek testvéreinek száma: ……………. 

15. Testvérei közül hány él egy háztartásban a gyermekekkel: ……………………….. 

16. A testvérek neve     életkora Melyik oktatási intézményben tanul, ill. hova jár óvodába? 

………………………………..     ………….  

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

IV. Egyéb adatok 

 
17. Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? igen – nem 

18. Gyermeke szobatiszta- e?  igen - nem  

19. Tartósan beteg, vagy fogyatékos-e? igen – nem 

20. Amennyiben igen, betegség megnevezése: ………………………………………………....……… 

21. Allergiás-e gyermeke? igen - nem  Ha igen, mire? ……………………………………………... 

22. Szakvéleménnyel rendelkezik-e?   igen - nem 
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23. Halmozottan hátrányos helyzetű- e? igen - nem 

24. Mikortól igényli az óvodai felvételt? .................................................................................................. 

 
Felvétel esetén gyermekem: 
 
 egész napos elhelyezését kérem vagy 

 a kötelező 4 órai elhelyezését kérem a törvényi előírások alapján (5-6 éves gyermekeknél). 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Ha a fenti adatokban változás történik, haladéktalanul tájékoztatom a másik felet. 

 

V. Felvételi kérelem 

 

Alulírottak kérjük gyermekünk felvételét a 2016/2017 nevelési évre a megjelölt intézménybe: 

 

Napfény Óvoda   
 Dózsa Gy. tér  
 Bercsényi u. telephely 
 
 Hétszínvirág Óvoda  
 
Az intézmény neve előtti négyzetben X jelöléssel válassza ki a kívánt óvodát! 
 
 
Kelt: …………….. 2016. ……………………………. hó …………………nap 

 
 

 
 
………………..............................          ……………………………… 
                   szülő     másik törvényes képviselő 
 

 
Tájékoztató 
 

1. A Jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia, elvált szülők esetén a felügyeletet gyakorló 
szülőnek be kell szereznie a másik szülő egyetértését. 
 

2. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok közlése a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kötelező. A dőlttel szedett kérdésekre a 
válaszadás önkéntes. Az adatokat az intézményi nyilvántartás céljára vesszük fel. Az adatok 
továbbítása illetve statisztika célú felhasználása csak a fent megjelölt jogszabály, illetve az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
szerint történhet. Az adatokat csak az intézmény alkalmazottai fogják kezelni és feldolgozni. 
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15. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámának 3 fővel 
történő emeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                 a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-45/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd tisztelettel és nagy örömmel jelenti be azt, 
hogy a felújított óvoda használatbavételi engedélye jogerőre emelkedett, s az Alapító Okirat 
módosítása is megfordult már a Magyar Államkincstárnál, vagyis, zöld utat kapott a birtokba 
vétel. Ennek időpontjáról mindenki tájékoztatva lesz. Az ünnepélyes átadás tervezett 
időpontja 2016. március 11. 13 óra, kéri, hogy erre a Képviselő-testület tagjai számítsanak. 
Majd elmondja még, ennek a bővítésnek az egyik következménye a Hétszínvirág Óvoda 
közalkalmazotti létszámának 3 fővel történő emelése, melyről kéri, hogy szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti 
létszámának 3 fővel történő emeléséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti létszámának 3 fővel történő emeléséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti 
létszámát 2016. március 1. napjától 3 fővel emeli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ábrahám Gabriella intézményvezetőt a szükséges 
munkáltatói és vezetői intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
létszámbővítéssel kapcsolatos költségeknek a 2016. évi költségvetésbe történő betervezésre. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
    Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 
16. napirendi pont: Az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői állására benyújtandó 

pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-42/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak arról. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 9 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatok véleményezésére, illetve a pályázók meghallgatására a Kjt. 
20/A. § (6) bekezdése alapján bizottságot választ. 
 
A bizottság  elnöke: Gólics Ildikó önkormányzati képviselő  
  tagjai:   Orth László humán bizottsági tag 
    Conti Róbertné óvodapedagógus  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Gólics Ildikó, a bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

17. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
              a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-58/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd elmondja még, a következő 10 napirendi 
pontot mind a Pénzügyi, mind pedig a Humán Bizottság is megtárgyalta már, ezért azt 
gondolja, hogy részleteibe már ne menjenek bele a napirendi pontokba. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, más javaslata? Miután nincs, kéri, hogy a Szociális Szolgálat szakmai 
programjának elfogadásáról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai 
Programját jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat 461/2011.(X.25.) Kt. sz. határozattal 
elfogadott Szakmai Programját hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 71/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Szociális Szolgálat 
2451 Ercsi, Lejtősor 1 
06-25/505-750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakmai Program 
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Tartalomjegyzék 
 
 
I. A szolgáltatás célja, feladata 
 
I.1. Az Ercsi Szociális Szolgálat által nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek, a 

szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módja 
I.2. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek,  
 eredményességének, az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának  
 értékelése 
I.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja 
I.4. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói 
 
II. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett intézkedések leírása, az ellátások 

igénybevételének módja 
 
III. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével  
 kapcsolatos szabályok 
 
IV. Az intézmény szervezeti felépítése, szervezeti egységek, feladatkörök, létszám  
 és szakképzettség szerinti megoszlás, integráció  formája, ellátási típusok  
 együttműködésének rendje 
 
V. Étkeztetés 
 
V.1. Szolgáltatás célja, feladata. Ellátottak köre 
V.2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások  
 formája, köre, rendszeressége 
V.3. Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása 
  
VI. Házi segítségnyújtás 
 
VI.1. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre 
VI.2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások  
 formája, köre, rendszeressége 
VI.3. Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása 
 
VII. Idősek Klubja 
 
VII.1. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre 
VII.2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások  
 formája, köre, rendszeressége 
VII.3. Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása 
  
VIII.    Család-és gyermekjóléti szolgálat 
 
VIII.1. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre 
VIII.2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások 
            formája, köre, rendszeressége 
VIII.3.Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása 
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IX. .     Idősek Otthona  
  
IX.1. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre 
IX.2.    Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások  
 formája, köre, rendszeressége 
IX.3. Ápolási - gondozási feladatok jellege 

 

I. A szolgáltatás célja, feladata  
 
 Az Ercsi Szociális Szolgálat tevékenységi célja, hogy az Önkormányzati törvényben 
meghatározott szociális, gyermekvédelmi feladatainak megvalósítása keretében komplex 
ellátó rendszert alakítson ki, annak érdekében, hogy a krízishelyzetbe jutott egyének és 
csoportok megfelelő ellátásban részesüljenek. Az intézmény egységes szakmai értékek és 
irányelvek mentén, egyéni szükségleteknek megfelelő, differenciált ellátást, adekvát 
segítségnyújtást valósítson meg. Tevékenysége során fokozott figyelmet fordítson a 
személyiségi jogok érvényesülésének megtartására, az egyéni autonómia biztosítására, az 
aktivitás és a társadalmi integráció elősegítésére. 
Az Ercsi Szociális Szolgálat feladata a szociális ágazatban, hogy segítséget nyújtson a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban, lakó környezetükben az önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában, ezen túlmenően ápolási, gondozási, terápiás tevékenységet végez. 
Feladata a gyermekvédelmi ágazatban, hogy segítséget nyújtson a gyermekek jogainak, 
érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, gondoskodjon a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, jelzőrendszert működtessen.  
Az intézmény feladatát az 1993. évi III.- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról-, 
valamint az 1997.évi XXXI. - a gyermekek ellátásáról és gyámügyi igazgatásról- szóló 
törvény és a végrehajtásuk tárgyában kiadott rendeletek, valamint a mindenkor érvényben 
lévő helyi rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. 
 
I.1.  Az Ercsi Szociális Szolgálat által nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek; a 
szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módja 
A szociális, Család-és gyermekjóléti ellátások tekintetében az intézmény ellátási területe Ercsi 
város közigazgatási területe.   
 
Létrejövő kapacitás:  

Alapszolgáltatások: 
  Étkeztetés  
  Házi segítségnyújtás (27 fő)       
         Nappali ellátás   
  Idősek Klubja: 20  férőhely 
  Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
            Szakosított ellátások: 
  Ápolást gondozást nyújtó intézmény 
    Idősek Otthona: 20 férőhely 
 
Az intézményen belül az intézményvezetővel együtt 28 fő látja el a működéshez kapcsolódó 
szakmai feladatokat.  
Szociális Étkezés: 

- 1 fő szociális segítő 
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Házi segítségnyújtás:  
    - 3 fő szociális gondozó, ápoló 
Család és gyermekjóléti szolgálat:  
  - 7 fő családsegítő 
  - 1 fő családsegítő asszisztens részmunkaidőben (4 óra) 
   - 1 fő pszichológus megbízási szerződéssel 
 
 
Idősek klubja:  
- 1 fő gondozó 
 
Idősek otthona:  
- 1 fő főnővér /int.vez.h./ 
- 5 fő nővér 
- 1 fő mentálhigiénés munkatárs 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 
- 4 fő takarítónő, konyhalány 
- 1 fő mosó-vasalónő 
- 1 fő gépkocsi vezető 
 
Az intézmény két épületben látja el a fentebb felsorolt feladatokat, mely egyben lehetővé teszi 
a sokrétű szociális problémák hatékony megoldását.  
 
Az Ercsi Szociális Szolgálat a szociális-, gyermekjóléti szolgáltatások és intézmények 
működtetésén túl, tájékoztatást nyújt, az ellátási területén élőknek a településen működő 
szociális-, és gyermekjóléti intézményekről és szolgáltatásokról. A lakosság tájékoztatását a 
helyi médiában, információs füzet megjelentetésével, intézményi nyílt napok szervezésével 
végzi.  
 
Tanácsadás és szükség esetén, közvetítés révén segítséget nyújt a különböző szolgáltatások 
igénybevételéhez. 
 
Javaslatot tesz az ellátások fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére, valamint új 
gondozási módszerek alkalmazására. 
 
Az Ercsi Szociális Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevő ellátottnak, szükség esetén egyéni 
gondozási terv alapján, személyes szükségletének megfelelően nyújt segítséget. Nem 
készítünk gondozási tervet, az étkeztetést igénybevevő ellátottak részére. 
A megvalósítandó program illeszkedik a szolgáltatástervezési koncepcióba, az ott kitűzött 
célok megvalósítását szolgálja. 
A lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított intézményként 
működő idősek otthonára és időskorúak gondozóházára, mivel jelentős a száma azoknak az 
időseknek, akik számára életkoruk, egészségügyi állapotuk miatt már nem elegendőek az 
alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások (az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, 
családsegítés, nappali ellátás). 
A szolgáltatás beindításával, a szakemberek rotációja révén, a célcsoport ellátásának 
minősége jelentősen javul. 
Bizonyos egyéni igények (házastársi szoba, családközelség) jobban érvényesíthető. 
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I.2.  A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az 
ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése:  
 
A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az 
ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése leginkább a különböző 
indikátorok használatával történhet. 
 
a.) Bementi indikátorok: 
- Évente általában 10 kérelem érkezik Ercsi településen az időskorúak otthona 
ellátás iránt. 
 
b.) Kimeneti indikátorok: 
- a várható szükségletnek a jelen szolgáltatás legalább 40%-át tudja kielégíteni. 
- az intézmény kihasználtsága 100 %-os marad, ugyanakkor kevesebb lesz a férőhely 
hiányában nyilvántartottak száma. 
- a szociális intézményhálózatban az intézmény létrejöttének, működtetésének 
jelentősége nagy. 
 
c.) Eredmény indikátor: 
- a településen érintett idősek számára a helyben történő Időskorúak Otthona ellátás 
40%-ban biztosítható. 
- javul az idősek közérzete azáltal, hogy nem kell az eredeti lakóhelyüktől távol 
élniük, elszakadniuk a megszokott környezettől. 
 
d.) Hatás indikátor: 
- az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló idősek ellátása az Idősek Otthona keretében  
megoldásra kerül. 
- könnyebben történik az időskorú lakóhelyére visszaköltözése akkor, ha az állapota 
már nem teszi szükségessé az Időskorúak Otthona ellátást.  
 
I.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja: 
 
a) Az együttműködéssel érintett szervek:  
Napi kapcsolatban állunk a városban működő Egészségügyi Központtal, Benedikt 
Otthonápolási szolgálattal a gondozottak egészségmegőrzésének, egészségi állapotának 
javítása érdekében. 
Munkakapcsolatban állunk a Dunaújvárosi Kórházzal, az intézményi elhelyezésre váró, 
ápolást igénylő ellátottak - ha ellátásuk saját otthonukban nem oldható meg - az ápolási 
szakkórházból kerülnek az Idősek Otthonában.  
Napi kapcsolatban vagyunk a településen lévő nevelési oktatási intézményekkel a 
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, 
megszűntetése érdekében.  
Intézményünk segíti a településen az önsegítő és közösségi segítő csoportok szervezését. 
Kapcsolatot tart a kistérségben működő civil szervezetekkel. (Nyugdíjas egyesületek, 
Mozgássérültek Egyesülete, Máltai Szeretet Szolgálat, Vöröskereszt, Ercsi Ifjúsági Kulturális 
és Sport Alapítvány, Zöldövezet Alapítvány, Egészséges Életmód Egyesület.) 
 
Kapcsolatot tart szociális és gyermekjóléti Módszertani Központokkal, a kistérségben 
működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó társintézményekkel, a Fejér Megyében 
működő bentlakásos intézményekkel. 
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Állandó kapcsolatban állunk szociális alap és felsőfokú szakképzést végző oktatási 
intézményekkel. Az intézménygyakorló terepként, szakmai tapasztalatokat és értéket közvetít. 
 
Kulturális tevékenységek gazdagítása érdekében együttműködünk az Ercsi Eötvös József 
Művelődési Házzal és az oktatási nevelési intézményekkel, főként az óvodákkal, iskolákkal, 
akik rendszeresen tartanak előadást ellátottjainknak. 
 
b) Az együttműködés módja:  
Együttműködés az intézmény fenntartójával, az önkormányzattal: 
Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a 
- költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, 
- szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, 
- a szakmai program szerinti működésre  
Együttműködés más hasonló intézménnyel: 
A más hasonló intézménnyel való együttműködés során az intézmények kölcsönösen 
tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, 
eredményeikről stb. 
Az intézmények kapcsolatot tartanak a férőhely kihasználtságuk optimalizálása érdekében is. 
Együttműködés a család-és gyermekjóléti szolgálattal: 
Az Idősek Otthona együttműködik az idősek megfelelő ellátása érdekében a család és- 
gyermekjóléti szolgálattal. Az együttműködésre sor kerülhet különösen akkor, ha: 
- az ellátás igénybevétele előtt, melynek során a családsegítő jelezheti adott 
személy időskorúak otthonában való elhelyezésének szükségességét, 
- az Időskorúak Otthona ellátás igénybevétele során, ha az érintett idős egészségügyi, 
Illetve szociális helyzete nem indokolja az intézményi ellátást, s ezért az időskorú 
családjába történő visszahelyezésére kerül sor, s korábban a családi helyzet indokolta a 
családsegítő közreműködését. 
Együttműködés az egészségügyi alap-, és szakorvosi ellátással: 
Az egészségügyi alap-, és a szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az 
időskorúak minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat. 
 
I. 4.  Az ellátottak köre, demográfiai mutatói 
Az Ercsi Szociális Szolgálat 1998. július 1-től vegyes profilú intézményi struktúrában végzi el 
Ercsi közigazgatási területén a szociális szolgáltatások alap-és szakosított ellátási feladatait, 
valamint család –és gyermekjóléti szolgáltatást. 
A város állandó népességének száma 8.522 fő, melyből 410 fő a várost két oldalról közrefogó 
külterületen él. 
 
Az ellátást jellemzően időskorú személyek veszik igénybe, akik többnyire egyszemélyes 
háztartásból érkeznek, gyenge egészségi állapotban, állandó folyamatos gondozást igénylően, 
önellátó képességük jelentősen csökkent, társas kapcsolataik, érdeklődési körük beszűkült.  
Az ellátási szükségletet elsősorban az igénybevevő pszichés és fizikai állapota határozza meg. 
Ennek megfelelően szükségletként jelenik meg életkornak, betegség típusának megfelelő 
egészségi állapot megőrzése, szinten tartása, valamint fizikális igények kielégítési, személyi 
higiéniai támogatása, önellátási képességek visszanyerése, mozgásfunkciók javítása, illetve a 
mentális állapot erősítése, szabadidő hasznos eltöltése, programok - rendezvények szervezése, 
önmegvalósítás céljából terápiás foglalkozás.  
 
A Szociális Szolgálat alapszolgáltatásait igénybe vevők korcsoport szerinti megoszlása 
(2015. 12. 31. állapot szerint)  
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Korcsoport 
Étkeztet

és 

Házi 
segítségnyújtás 

Idősek nappali 
ellátása  

Mindösszesen 

18-39 4 - - 4 
40-59 14 - 2 16 
60-64 8 - 1 9 
65-69 4 - - 4 
70-74 6 4 2 12 
75-79 4 2 2 8 
80-89 13 10 4 27 
90-X 2 - 1 3 
Összesen 55 16 12 83 

 

Ercsi 65 év feletti lakosainak száma:     1200 fő  

Az alapellátást igénybe vevő 65 év felettiek száma:   54 fő 

 
Az alapellátást igénylők közül egyedülálló: 39 fő 

 

 

Idősek Otthona nem és korcsoport szerinti megoszlása 2015. december 31-én  

 
 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 90-X Összesen Várakozók 

Nő -  1 1 3 7 3 15 15 
Férfi - 1 2 1    4 4 

Összesen - 1 3 2 3 7 3 19 19 
 
Az Idősek Otthonában lakók közül mindenki rendelkezik nyugdíjjal. 

Ellátási szükséglet szempontjából az igénybevevők közül  

- önellátó  0 fő 

- részben önellátó :  2 fő 

- teljes körű ellátásra szorul  :    17 fő 

- gyógyászati segédeszközt használ:  18 fő 

Családsegítő Szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint 2015 évben: 

Nem, 

életkor 

0-6 7-13 14-17 18-61 62-és 

idősebb 

Összesen 

Férfi  11 18 29 355 22 435 

Nő 15 14 32 363 27 451 

összesen 26 32 61 718 49 886 
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Ercsi lakosainak száma: 8522 fő 

Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma: 886 fő 

 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2015: 

 

Megnevezés 

 

Kor 

Alapellátásban 

történő 

gondozás 

 

Védelembe 

vétel 

 

Összesen 

 

fiú 

0-5 éves 15 13 28 

6-13 éves 24 20 44 
14-17éves 10 18 28 

 

lány 

0-5 éves 18 10 28 

6-13 éves 21 15 36 
14-17 éves 8 14 22 

Összesen  96 90 186 

Családok száma  47 43 90 

Eseti gondozás  -------------- -------------- 73 

 Nevelésbe vett gyermekek száma  -------------- -------------- 30 

 

Ercsi 18 év alatti lakosainak száma: 1733 Fő 

Gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők száma:   289  Fő 

 

II. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett intézkedések leírása, az ellátások 
igénybevételének módja 
 
A szolgáltatások igénybevétele az ellátást igénylő / vagy törvényes képviselője kérelme 
alapján történik, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon /kivéve a család- és 
gyermekjóléti szolgálatnál, ahol írásbeli kérelem nélkül is nyújtható szolgáltatás /. 
A kérelem nyilvántartásba vételét  követően, az ellátást igénylő  előgondozásban részesül, 
melynek célja a leendő ellátott  gondozásának előkészítése,  kölcsönös információ nyújtás és 
tájékoztatás. Az előgondozást végző személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő 
életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott 
szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi 
elhelyezésre. Az előgondozáskor tájékoztatjuk az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes 
képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, a térítési díjról és a 
házirendről. 
(A kérelem nyilvántartásba vételéről és az előgondozás időpontjáról írásban értesítjük az 
ellátást igénylőt.) 
Előgondozást kell végezni ápolás-gondozást nyújtó szociális intézményi elhelyezés előtt.   
Idősotthoni elhelyezés esetén, kérelem alapján az intézményvezető végzi igénylő gondozási 
szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak 
szerint megvizsgálja és szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről. Idősotthoni 
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ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.  
Ha a szakvélemény szerinti gondozási szükséglet fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és 
az idősotthoni elhelyezést a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem 
indokolják, az intézményvezető tájékoztatást nyújt az egyéb igénybe vehető szolgáltatásokról.  
Az előgondozást követően írásban értesítjük az ellátást igénylőt a szolgáltatás megkezdésének 
várható idejéről, időtartamáról.  
Bentlakásos intézményi ellátás esetén, soron kívüli elhelyezési igény benyújtásakor az 
intézményvezető határozza meg az igények sorrendjét.  
Az ellátási igény elutasítása esetén, a kérelmező az értesítés kézhezvételét követő 8 napon 
belül a fenntartóhoz írásban jogorvoslatot nyújthat be. A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az intézményi jogviszony  
keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg.  
Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével 
megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: 
- az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén záró 

időpontját 
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, módját, formáját 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,  
- a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját,  
- intézményi jogviszony megszűnésének  módját,  
- megállapodás módosításának szabályait. 
Az intézmény a kérelmezőkről, várakozókról és az ellátottakról nyilvántartást vezet. A 
személyes adatok kezelése az adatvédelmi törvény előírása szerint történik. Adatok csak a 
jogosult szervnek szolgáltathatók ki. 2012. július 1-től Szolgálatunk számára kötelező a 
Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőről ( KENYSZI) napi szintű 
használata, amely a kliensek TAJ alapú nyilvántartása. A rendszer web alapú, országos szintű. 
A szolgáltatást igénybe vevők személyes adatait tartalmazza, s szükséges napi szinten 
jelenteni az ellátottak létszámát. 
 
III. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők joginak védelmével kapcsolatos 
szabályok 
 
Az intézmény vezetője gondoskodik, hogy az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők és az 
ellátást nyújtók emberi és állampolgári jogai érvényesüljenek. Ennek alapfeltétele, hogy 
mindkét fél tisztában legyen saját és a másik fél jogaival. Az intézmény vezetője biztosítja 
ezen jogok és az intézmény kötelezettséginek ismertetését. A tájékoztatás alapdokumentuma a 
szociális törvény ,a gyermekvédelmi törvény és a szociális munka etikai kódexe.  
 
Az Érdekképviseleti Fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel 
intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott 
szerv, mely a házirend meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. 
 
Érdekképviseleti Fórum feladata: 
- előzetesen véleményezi a szakmai programot, az éves munkatervet, házirendet, 

tájékoztatókat 
- megtárgyalja az intézményben élők panaszait, és intézkedést kezdeményez az 

intézményvezető felé 
- tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás 

szervezésével kapcsolatos feladatokban 
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- intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, 
szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló 
jeleket észlel 

 
 
Ellátottak jogai: 
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményének 
megtartása mellett minden ellátott egyéni szükségleteit és élethelyzetét figyelembe véve 
személyre szabott segítségnyújtásban részesül. 
 
Az intézmény szolgáltatásait oly módon végzi, hogy  az ellátást igénylők alkotmányos jogai 
maradéktalan érvényre jussanak. Különös figyelemmel az élethez és az emberi méltósághoz, a 
testi épséghez, a testi-lelki egészéghez való jogra. 
 
Az ellátást igénylőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője évente 
tájékoztatást készít, mely tartalmazza az intézmény éves működési költségét, egy havi 
intézményi térítési díj összegét és az egy főre jutó önköltséget 
 
Az ellátottak személyes adatainak védelme és a magánéletével kapcsolatos titokvédelem 
betartásra kerül. Különösen a egészségi állapot, jövedelmi viszony, szociális rászorultság. 
 
Az intézmény nem korlátozza az ellátottat, a személyes tulajdonát képező illetve mindennapi 
használati tárgyainak használatában.  
 
Az intézmény vezetője gondoskodik igény esetén az ellátottak  vagyontárgyainak, értékeinek 
biztonságos elhelyezéséről. Az érték és vagyonmegőrzés részletes szabályait a házirend és a 
pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 
 
Az ellátottak szabad mozgását az intézmény nem korlátozza, az intézményből történő 
eltávozás és visszatérés rendjét a házirend tartalmazza. 
 
Az ellátott kapcsolattartásához való joga biztosítása érdekében az intézmény a látogatási időt 
nem korlátozza, javasolja azonban a délelőtti és a délutáni órákat.  
 
Az ellátott egészségi vagy mentális állapota miatt nem képes ügyei vitelére, az intézmény 
vezetője gondokság alá helyezési eljárást kezdeményez, vagy elősegít / biztosítja az ellátott 
jogi képviselővel történő kapcsolatfelvételt.  
Panasztétel esetén az intézményvezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban 
értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. A határidő elmulasztásakor, vagy ha a 
panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat. 
 
Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást 
biztosító intézményi elhelyezést igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő 
személyeknek nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogai teljes körű védelmének 
kötelezettségét fogalmazza meg. Előírja, hogy a gyermekeknek a gyermekjogi képviselőn 
keresztül is segítséget kell biztosítani jogaik megismerésében és azok érvényesítésében. A 
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gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 
gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.  
 Az ellátott jogi és gyermekjogi képviselő tevékenységéről és elérhetőségéről az intézmény 
faliújságain, szóban lakógyűléseken tájékozatjuk a szolgáltatást igénybevevőket. 
 
A szociális-és gyermekjóléti szolgáltatást végzőknek biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez 
kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és 
személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, a munkáltató megfelelő munkakörülményeket 
biztosítson számukra.  
Az alapellátásban gondozási feladatot ellátó személy részére, az intézményvezető munkáltatói 
igazolványt állít ki, hogy a szociális szakember igazolni tudja. A feladat ellátására vonatkozó 
felhatalmazását. 
 
IV. Az intézmény szervezeti felépítése, szervezeti egységek, feladatkörök, létszám és  
      szakképzettség szerinti megoszlás 
 
Az Ercsi Szociális Szolgálat vegyes profilú, integrált intézmény, feladatát az alábbi 
szolgáltatásokkal látja el: 
1. Étkeztetés 
2 Házi segítségnyújtás 
3. Idősek Klubja 
4. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
5. Idősek Otthona 
 
Intézmény székhelye: 2451 Ercsi, Lejtő sor 1  
Telephelye: 2451 Ercsi, Kossuth u. 12. 
Az intézmény vegyes profilú intézmény, melyben bentlakásos intézmény keretén belül 
alapszolgáltatás működik.  
A 20 férőhelyes bentlakásos intézményben 20 férőhelyes Idősek Klubja került kialakításra. 
Az intézményben biztosított a közösségi együttlétre, pihenésre, étkezésre szolgáló helyiség.   
Az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatai ellátásához két iroda helyiséggel rendelkezik, 
ezt a szolgáltatást valamint a család-és gyermekjóléti szolgáltatatás feladatait az intézmény 
telephelyén látja el. 
 
Az Ercsi Szociális Szolgálat élén az intézményvezető áll. Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő – testülete nevezi ki, felmentése a 
képviselő – testület hatásköre, munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester.  
Az intézmény dolgozói tekintetében a jogkör gyakorlója az intézményvezető. 
Fenntartó, irányító és felügyeleti szerve, Ercsi Város Önkormányzata. A pénzügyi irányítást, 
felügyeletet a Pénzügyi Bizottság és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, a 
törvényességi felügyeletet a Jegyző látja el. 
 
Az Ercsi Szociális Szolgálat szervezeti felépítése,- a szakmai munkakörök létszám és 
szakképzettség szerinti megoszlása a 1. számú mellékletben található. 
 
V. ÉTKEZTETÉS 
 
V.I. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre:  
 
Étkezetés szolgáltatást, olyan ellátottak vehetik igénybe, akik koruk, egészségi állapotuk 



85 
 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt, a 
napi egyszeri meleg ételről, maguk, illetve eltartottjaik részére, tartósan vagy átmeneti 
jelleggel  nem képesek biztosítani.  
 
V.2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre,   
        rendszeressége 
 
A napi egyszeri meleg ételt hétköznapokon biztosítjuk. Az ételt a Junior Vendéglátóipari  Zrt. 
által működtetett, főzőkonyhán készítik. Az étel hétköznapokon, 11.30-tól 12.30- ig vihető el. 
 A mozgásukban akadályozott személyek részére, az étel házhoz szállítását biztosítjuk.  
 
Vezetett dokumentáció: 
kérelem és adatlap 
megállapodás 
nyilatkozat adatkezeléshez 
nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról 
értesítés a szolgáltatás nyújtásáról és a térítési díjról 
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló  
 
A fentebb felsorolt dokumentációkat gondozónő vezeti, intézményvezető ellenőrzi.  
 
V.3. Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása 
 
Az alapellátást igénybe vevők közvetett és közvetlen módon is kapcsolatot tartanak az 
intézménnyel.  
Az alapellátást a házi segítségnyújtást végző csoporton keresztül biztosítjuk, mely, telefonon 
vagy ügyfélfogadási időben személyesen is felkereshető. 
 

VI. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
VI.1. Szolgáltatás célja, feladta, ellátottak köre 
 
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik önmaguk 
ellátására koruk, egészségi állapotuk miatt saját erőből nem képesek. 
Azokról a személyekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek. 
A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi 
állapota, valamint gondozási szükséglete indokolja a szolgáltatás biztosítását.  
 
A szolgáltatás biztosítja: 
Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését. 
Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést. 
A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését, illetve elhárításában való segédkezést. 
Abban az esetben, ha a szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, kezdeményezzük és 
együttműködünk az otthonápolási szolgálattal. 
 
VI.2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre 
 



86 
 

A szolgáltatás hétköznapokon 8-16 óráig vehető igénybe. A házi segítségnyújtás keretein 
belül alapápolási, gondozási, mentálhigiénés és érdekképviseleti tevékenységet végzünk. Az 
ellátást igénybe vevő lakókörnyezetében történő segítségnyújtás, a természetes 
támaszrendszert hivatott kiegészíteni illetve pótolni. Személyi szükségletek szerinti igények 
felmérése, majd gondozási terv készítése az idősek otthona főnővére és a szociális gondozó 
feladata. A segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása mellett végezzük az alábbi 
tevékenységeket: 

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 
szerint házi segítségnyújtás biztosítja az ellátást igénybevevő számára. 

Szociális segítés keretében : 
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben) 
- mosás 
- vasalás 
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 
- mosogatás 
- ruhajavítás 
- közkútról, fúrtkútról vízhordás 
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel) 
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 
- kísérés 
Személyi gondozás keretében: 
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 
Gondozási és ápolási feladatok körében: 
- mosdatás 
- fürdetés 
- öltöztetés 
- ágyazás, ágyneműcsere 
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
- haj, arcszőrzet ápolás 
- száj, fog és protézis ápolás 
- körömápolás, bőrápolás 
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 
- mozgatás ágyban 
- decubitus megelőzés 
- felületi sebkezelés 
- sztómazsák cseréje 
- gyógyszer kiváltása 
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 
- vérnyomás és vércukor mérése 
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 
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- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 
segítségnyújtás 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 
kompetencia határáig) 
   
Vezetett dokumentáció: 
kérelem  
nyilatkozat adatkezeléshez 
értesítés a szolgáltatás biztosításáról és a fizetendő térítési díjról 
nyilvántartás 
gondozási tervdokumentáció 
tevékenységnapló a házi segítségnyújtásban részesülőkről 
A fentebb felsorolt dokumentációkat gondozónő vezeti, intézményvezető ellenőrzi.  
 
VI.3. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattatása 
 
Az alapellátást igénybevevők közvetlen és közvetett módon is kapcsolatot tartanak az 
intézménnyel. Az alapellátást biztosító szakmai csoport ügyfélfogadási időben személyesen, 
és telefonon is felkereshető.  
A házi segítségnyújtást igénybevevőkkel a szociális gondozók napi kapcsolatban vannak, az 
idősek otthona főnővére az előgondozáskor, továbbá évente két alkalommal és szükség 
szerint valamint a gondozási igény változása esetén tesz látogatást az ellátottnál. 

VII. IDŐSEK KLUBJA 

 
VII. 1. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre 

 
Idősek klubja, elsősorban saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk 
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerint megszervezi az ellátottak 
étkeztetését. 
 
VII.2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre, 
rendszeressége  

 
Az ellátást igénybevevők részére egyéni gondozási terv alapján szociális, egészségügyi, 
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Az ellátottak 
igényének megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi 
szervezési programoknak, csoportoknak. A szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a 
lakosság által egyaránt elérhető módon működik. 
Étkeztetés:  
Igénylők napi kétszeri (reggeli, ebéd), szükség esetén diétás étkezést vehetnek igénybe. Az 
étel helyben történő elfogyasztására és az étel elvitelére is lehetőséget biztosítunk. 
Egészségügyi ellátás:  
A klub dolgozói figyelemmel kísérik az ellátottak egészségi állapotát. Heti rendszerességgel 
biztosítjuk a háziorvosi ellátás helyben történő igénybevételét. Segítséget nyújtunk a 
gyógyászati segédeszközök beszerzésében, használatuk betanításában. Továbbá kapcsolatot 
tartunk az egészségügyi szolgáltatókkal, szükség esetén segítséget nyújtunk a szakellátások 
igénybevételéhez. Prevenciós feladatot látunk el, rendszeresen szervezünk előadásokat 
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szakemberek (dietetikus, természetgyógyász, gyógytornász) bevonásával egészséges 
életmóddal kapcsolatos témakörökben.  
 
Személyi higiéné 
Helyben lehetőséget biztosítunk, zuhanyozásra és kisebb textíliák mosására, vasalására. Az 
egyéni önellátási képesség figyelembe vételével segítséget nyújtunk a tevékenységekhez.  
 
Szabadidős programok, foglalkoztatás: 
A kulturális és szabadidős programokról, a klubtagok közreműködésével évente tervezet 
készül. A program tervezet heti és havi bontásban a klub faliújságán kifüggesztésre kerül. Az 
intézményen kívüli programok (kirándulás, múzeumlátogatás) önköltségi áron vehetők 
igénybe. A klubban szervezett foglalkozások, előadások ingyenesek. A kreatív 
foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, alapanyagokat biztosítjuk. 
Munkajellegű foglalkozások: A klub működésével kapcsolatos feladatok, kertgondozás, 
udvartakarítás. Ebben az esetben az ellátottak tájékoztatást kapnak a munka- és tűzvédelmi 
szabályokról. 
Érdekvédelem:  
A klub jól látható helyen információt nyújt az Ellátott jogi Képviselő működésével, 
elérhetőségével kapcsolatban. 
Szociális és egyéb hivatalos ügyintézés: 
A klub segítséget nyújt az ellátottak szociális és egyéb hivatali ügyintézéséhez. 
Ügyfélszolgálati iroda szolgáltatásához való hozzájutás segítése ( személyi igazolvány, 
lakcím bejelentés, pénzbeli ellátás kérelme előterjesztéséhez) Közreműködés a közüzemek és 
az ellátott közötti problémás ügyek intézésében.  
 
Vezetett dokumentációk: 
kérelem és adatlap 
értesítés a szolgáltatás igénybevételéről, térítési díjról 
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója 
gondozási terv dokumentáció 
nyilvántartás 
 
A fentebb felsorolt dokumentációkat gondozónő vezeti, intézményvezető-helyettes, ellenőrzi.  

VII.3. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattartása  

 
Az alapellátást igénybevevők közvetlen és közvetett módon is kapcsolatot tartanak az 
intézménnyel. Az alapellátást biztosító Idősek Klubja hétköznapokon 8-16 óráig személyesen, 
és telefonon is felkereshető.  
 
Az idősek klubja ellátottait olyan egészségi állapot változása esetén keressük fel a saját 
környezetében, aminek következtében a nappali ellátás szolgáltatásait időlegesen nem tudja 
igénybe venni. 
 
VIII. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  
 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrált szervezeti keretben, összehangolt 
szakmai tartalommal család- és gyermekjóléti szolgálatként működik. A család- és 
gyermekjóléti szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
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törvény, valamint a fentiek végrehajtási rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM 
rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet határozza meg.  
 
VIII.1. A szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre 
 
Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 
okok megelőzésére, krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség 
megőrzésére nyújtunk segítséget.  
 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célja:  
- Ercsi város ellátási területén élő gyermekek részére a gyermeki jogok érvényesülésének 
biztosítása, valamint a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés 
figyelemmel kísérése, gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, 
veszélyeztető körülmények megelőzése, a kialakult veszélyeztető körülmények 
megszűntetésében való közreműködés  
- a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő 
személyek, családok életvezetési képességének megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése - figyelemmel kíséri a 
lakosság életvezetését, az egyén és család között felmerülő konfliktusokat, kutatja a 
konfliktusok megoldási módját  
 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálta feladata: 
 
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:  
- tájékoztatja a szülőt, a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, 
amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban 
történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának 
elősegítésével,  
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés, a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint szociális szolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátáshoz, különösen a családok 
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,  
- szabadidős programok szervezése 
 - a hivatalos ügyek intézésének segítése.  
 
 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében  
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, az együttműködés 
megszervezése és tevékenységük összehangolása, - a veszélyeztetettséget előidéző okok 
feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. 
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében  
- a családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozása,  
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése,  
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- egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, a 
pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének kezdeményezése.  
 
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések alatt álló gyermekek 
védelme érdekében 
 - a családsegítő a járási család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere által bevont 
feladatokban segítőként végzi munkáját, - esetmegbeszéléseket szervez.  
 
Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok körében végzett egyéb tevékenységek  
- figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban 
előforduló problémákat, a gyermekek veszélyeztetettségét és jelzi azokat az illetékes hatóság, 
vagy szolgáltatást nyújtó szervek felé,  
- fogadja és meghallgatja a Szolgálathoz érkezőket, meghallgatja a gyermek panaszát és 
annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket,  
- segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását,  
- felkérésre környezettanulmány készítése,  
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátás bevezetését,  
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiséget, 
 
 Egyéb feladatai  
- információ nyújtása a szociális ellátási formákról, azok igénybevételének módjáról, 
valamint segítséget nyújt azok vitelében,  
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása,  
- tanácsadás nyújtása a hátrányos helyzetű személyek, csoportok részére,  
- elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket,  
- nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, valamint az ezekhez való 
hozzáférésének megszervezi. A munkánk során kulcsfontosságú a prevenció, a humánum, az 
empátia, előítélet mentesség, az önkéntes együttműködés, a komplex problémamegoldás, 
valamint a személyi-, emberi- és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása.  
 
Jelzőrendszer működtetése: 
A család- és gyermekjóléti szolgálat számára az ágazati szabályozások értelmében alapvető 
feladat a szolgáltatások szervezése, koordinálása, az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a 
veszélyeztető élethelyzetek megelőzése érdekében. A családsegítők számára fontos a 
szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, ápolása a szakmai munka hatékonyságának előtérbe 
helyezésével. A szolgálat családsegítői jól működő és hatékony kapcsolatrendszer 
kialakítására törekszenek. Célunk a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése 
következtében az, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk látókörébe kerüljön a 
városunkban élő minden veszélyeztetett gyermek, a krízishelyzetbe került családok, egyének. 
Szolgáltatás közvetítésével, a szociális munka módszereinek alkalmazásával, a 
családgondozással a veszélyeztetés a minimálisra, s ez által a szakosított ellátási formák és a 
gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének esélye is csökkenjen. 
 
.Kiemelt célcsoportok 
 - Krízishelyzetben lévő várandós anyák,  
- veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és azok szülei, törvényes képviselői, akikkel elsősorban 
a jelzőrendszer problémajelzése alapján kerülünk kapcsolatba  
- az élethelyzetükben megrendült családok,  
- az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók, 
 - alkohol és egyéb szenvedélybetegséggel küzdők és családjaik,  
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- az alacsonyabb jövedelmű családok,  
- a krízishelyzetbe került személyek és családok,  
- a bántalmazottak, 
 - a lakhatási problémákkal küzdők,  
- a fogyatékkal élők, a krónikus pszichiátriai betegek. 
 - idősek,  
- szabálysértést, bűncselekményt elkövetők.  
 
VIII.2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája köre, 
rendszeressége 
 
Szolgáltatási elemek, tevékenységek. 
- a gyermek veszélyeztetettségét, a család, a személy krízishelyzetét észlelő és jelzőrendszer 
működtetése, 
 - szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ügyekben tájékoztatás, információnyújtás, 
 - ügyintézésben való segítségnyújtás,  
- szociális segítő munka (családgondozás), 
 - környezettanulmány készítése felkérésre,  
- szabadidős programok szervezése. A család- és gyermekjóléti szolgálat nyáron tábort 
szervez a hátrányos helyzetű gyermekek részére. Szeptembertől júniusig, pedig kéthetente 
gyermek klubbot szervez. 
- adományok gyűjtése, szétosztása (ruha-, játék-, élelmiszer, és egyéb)  
- telefonálási, faxolási és fénymásolási lehetőség biztosítása, - kapcsolattartás helyszínének 
biztosítása,  
- szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés,  
 
A helyben nem biztosítható szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása, különös tekintettel a 
családterápiás, konfliktuskezelő, meditációs programok tekintetében. 
 
A család- és gyermekjóléti szolgálat által vezetett dokumentációk 
 - Forgalmi napló  
- Családlátogatási napló  
- Esetnapló  
- Együttműködési megállapodás  
- Problémajelző adatlap  
- Gyermekeink védelmében elnevezésű dokumentációs és együttműködési rendszer adatlapjai 
- Jelzőrendszeri ülések jegyzőkönyve 
- Esetmegbeszélések, esetkonferenciák jegyzőkönyvei  
A fentebb felsorolt dokumentációkat családsegítő vezeti, intézményvezető ellenőrzi.  
 
VIII.3. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattartása  
 
A családsegítést igénybevevők közvetlen és közvetett módon is kapcsolatot tartanak az 
intézménnyel. Az alapellátást biztosító szakmai csoport hétfőn 8-16 óráig, szerdán 8-18 óráig, 
pénteken 8-12 óráig személyesen, és telefonon is felkereshető.  
A család- és gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevőkkel a családgondozók napi 
kapcsolatban vannak. A családgondozók rendszeresen látogatják a gondozott családokat 
otthonukban.  
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IX. IDŐSEK OTTHONA 
 
IX. 1. A szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre 
 

Idősek Otthona elsősorban olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, 
gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.  

Az idősek otthonában olyan 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt 
nem tud önmagáról gondoskodni. 

 
Az idősek otthona teljes körű ellátást nyújt, biztosítja az, önmaguk ellátására nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képes személyek lakhatását, étkeztetését, szükség esetén ruházattal, 
textíliával való ellátását, egyéni ápolását, gondozását, mentális segítését, egészségügyi 
ellátását, szabadidős, kulturális tevékenységet, foglalkoztatást. Ellátja lakói érdekvédelmét, 
segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, kapcsolattartásban.  
 
IX. 2. A feladat ellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások köre,  
         rendszeressége 
 
 
A teljes körű ellátás keretében biztosítjuk: 
- Lakhatást, 2-3 ágyas lakószobákban, ahol egy főre minimum 6 négyzetméter lakóterület 

jut.     
- Étkeztetést, legalább napi három alkalommal ebből egy alkalommal meleg étel biztosított. 

Orvosi előírásra, a lakó együttműködésével diétás étkezés (reggeli, vacsora esetén) 
biztosított. Az étkezés fent járók esetében az intézményi étkezőben történik, 
fekvőbetegeknek lehetősége van az ételt a lakószobában elfogyasztani.  

- Ruházattal, textíliával való ellátást. Minden lakó használhatja saját ruházatát, ágyneműjét, 
egyéb – tisztálkodást segítő – textíliáit. Abban az esetben ha az ellátott megfelelő 
minőségű és mennyiségű ruházattal nem rendelkezik, biztosítunk öt váltás  fehérneműt, 
hálóruhát, az évszaknak megfelelő  két váltás felsőruházatot, utcai cipőt, három váltás 
ágyneműt, törölközőt. Az ágynemű cseréjéről és tisztításáról hetente és szükség szerint 
gondoskodunk A ruházat mosásáról, vasalásáról kisebb javításáról szükség szerint  
gondoskodunk. A saját ruházat, textília egyéni leltározása a beköltözéskor kerül felvételre, 
javítására naponta és szükség szerint. Szükséges és célszerű a saját ruha és textília egyedi 
megjelölése. Az intézményi textília az intézményi leltáron  szerepel.  

- Biztosítjuk az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket. 
- A tisztálkodáshoz szükséges anyagok közül e.ü. papírt, folyékony szappant, papírtörlőt 

folyamatosan biztosítunk a WC és fürdő helyiségekben. 
- Egészségügyi ellátást. Az egészségügyi alapellátás keretében heti egy alkalommal 4 

órában biztosítjuk a háziorvosi ellátást. Segítjük a szakorvosi ellátásokhoz való 
hozzájutást, az ellátott egészségi állapotától függően, szállítását elsősorban az intézmény 
végzi. Évente hallás- és szemészeti szűrővizsgálatot szervez. Az orvos által elrendelt 
gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz beszerzését biztosítjuk. Az előírt 
gyógykészítmények adagolásáról, kezelésekről is gondoskodunk.  

- Vallásgyakorlás: az intézményben lakók vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek 
érvényre jutását az intézmény minden eszközzel segíti. A katolikus felekezethez tartozók 
részére helyben, havonta mise biztosított az intézmény társalgójában. A református 
istentisztelet hetirendszerességgel kerül megszervezésre.  
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- Az intézmény biztosítja szórakoztató és információ hordozó elektronikai készülékek 
használatát és különböző sajtó termékeket. 

- Érték és vagyonmegőrzést: Írásos megbízás alapján segítséget nyújtunk lakóink 
pénzkezelésében, érték és vagyon megőrzésében. A tevékenység részletes szabályait a 
Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.  

- Az ellátottak érdekvédelemét: Az Érdekvédelmi Fórum működése részletes szabályait a 
Házirend tartalmazza. Az intézmény  információt nyújt szóban és az intézmény 
faliújságain az Ellátottjogi Képviselő működésével, elérhetőségével kapcsolatban. 

- Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk: 
      Az ellátottak részére személyre szabott bánásmódot. 

A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni és csoportos 
megbeszélést. 

A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. 
Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit.  
Telefonon és levélben történő kapcsolattartást. 
A gondozási tervek megvalósítását. 
Támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és  
működését  

Az ellátott korának, egészégi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe 
vételével szervezzük:  
- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket  
- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket. Megemlékezünk a főbb állami és egyházi 

ünnepekről, óvodások vagy iskolások műsorával. A  Művelődési Ház időszaki kiállításaira 
minden alkalommal szervezünk látogatást.  

      Az aktuális programokat, heti bontásban  faliújságon tesszük közzé.   Az éves 
mentálhigiénés és foglalkozatási tervezet az intézmény faliújságain található. 

- Az intézményen belüli foglalkozásokhoz szükséges anyagokat, eszközöket biztosítjuk. Az 
intézményen kívüli programok önköltségi áron vehetők igénybe, ebben az esetben 
törekszünk az akadálymentes személyszállításra.  

Az Idősek Otthona működésével kapcsolatos foglalkozásokat is szervez:   
    - kertészkedés 

- udvar takarítás 
- szobanövények ápolása 

A lakók feladatvállalása önkéntes, a munka jellegétől függően tájékoztatást kapnak munka 
tűzvédelmi és higiénés szabályokról.  
 
IX. 3.  Ápolási, gondozási feladatok jellege 
 
Bentlakásos intézményekben a gondozási tevékenység összetettségéből eredően team ( vezető 
ápoló, ápoló-gondozó, szociális és mentálhigiénés szakember, orvos)  munkát igényel. Az 
egyén hatékony segítésének alapja a gondozási terv készítése.  A gondozási tervet az ellátott 
személlyel ismertetve készítik a szakemberek. Fontos a dokumentáció – évente és szükség 
szerinti - értékelése ellenőrzése, elméleti tartalom és a gyakorlati megvalósítás 
összehangolása. 
 
Gondozási tevékenység: Az intézményi szolgáltatást igénybevevő személy részére nyújtott 
olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, mely során az ellátott, szociális, testi és 
szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül. A komplex segítségnyújtás, az 
ellátott egyéni szükségletének megfelelően, a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő testi-
szellemi működés javítását célzó tevékenységek összessége.  



94 
 

A gondozási tevékenység elemei: 
- Ápolási tevékenység: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által 

biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális 
intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység. 

 
Az egyén önellátási képességének figyelembevételével, segítséget nyújtunk:  
 
- A testi higiéné biztosításához szükséges tevékenységekben 
 fürdés, mosakodás, haj- és körömápolás 
 inkontinencia kezelés 
 stomás betegek higiénéjének biztosítása 

testápolás 
borotválás 
szájhigiéné 
öltözködés 

- A környezeti higiéné biztosításában: 
 ágyazás, ágynemű csere 
 szekrény, éjjeliszekrény rendbetétele 
 hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek figyelemmel kísérése 
 
- A korszerű, egészséges – szükség esetén diétás táplálkozásban: 
 korszerű táplálkozási szokások kialakítása 
 szükséges diéta ismertetése (írásban és előadások formájában is) 
 megfelelő mennyiségű folyadékbevitel   
 szükség esetén etetés 
- A mozgásnál: 
 gyógyászati segédeszközök helyes használata 
 a rendszeres gyógytornán való részvétel (kedd, csütörtök) 

a mozgatás (helyzet- és helyváltoztatásban) 
gyógy masszázs 

 
Háziorvos megbízásából, végezett egészségügyi ellátás: 

injekciózás, vérvétel 
 gyógyszerelés 
 sebkezelés, kötözés stb. 
 beöntés 

katéterezés (női) 
Rendszeresen ( naponta ) és szükség szerint folytatott egyéb ápolási tevékenységek: 
 vérnyomásmérés 
 testsúlymérés (havonta) 
 vércukor vizsgálat 

Betegápolási megfigyelési tevékenység 
Egyéb gondozói feladatok: 
 ápolási és kezelési eszközök rendbetétele, fertőtlenítése 
 gondozási – ápolási dokumentáció készítése 
 átadónapló, egészségügyi karton, gyógyszernyilvántartás, vizitfüzet vezetése 
 
Elhunyttal kapcsolatos feladatok: 
  elkülönítés 
  orvos értesítése 
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  hozzátartozó értesítése 
  öltöztetés 
  szellőztetés, fertőtlenítés 
  leltár felvétele, egyéb dokumentáció 

 
Mentálhigiénés tevékenység: A lelki egyensúly fenntartására és a krízishelyzetek korai 
felismerésére irányuló segítő tevékenységek összessége. Hatékony mentális támogatáshoz  
szükséges az ellátott életútjának megismerése, humán erőforrásinak feltérképezése, majd egy 
biztonságot adó segítő kapcsolat kialakítása. A kompetencia határok betartása mellett, 
aktivitást, önmegvalósítást és közösségépítést segítő tevékenységek. Segítséget nyújtunk a 
lelki egészség megtartásához, és a magasabb rendű szükségletek biztosításához: 
  kapcsolattartás 
  kulturális igények kielégítése 
  szabadidős tevékenységek 
  kiscsoportos foglalkozások 
  érdekvédelem 
  szociális ügyintézés 

egyéb hivatalos ügyek intézése 
Prevenció és rehabilitáció: Az egészség megőrzését, visszaállítását célzó tevékenységek.  

 
Főbb elemei:   

csoportos ismeretterjesztő előadás  
  csoportos torna 

egyéni torna 
gyógyászati segédeszköz használatának segítése 

 
Konfliktus kezelés: Az egyén élethelyzetéből, a közösségi együttlétből adódó problémák 
kezelése olyan módszerek alkalmazásával, mely a lelki egyensúly fenntartására törekszik. A 
társas kapcsolatok elmélyülésének elősegítése, az izoláció feloldása, a konfliktus okának 
feltárása, kezelése, az  egyéni esetkezelés és a közösségi szociális munka eszközeivel.  

terápiás és szabadidős kiscsoport működtetése 
Bentlakásos intézményben vezetett dokumentumok: 
kérelem 
nyilvántartás 
előgondozás adatlap 
gondozási szükséglet értékelő lap 
értesítés az intézményi nyilvántartásba vételről, valamint várólistáról 
értesítés a soron kívüli elhelyezési kérelem nyilvántartásba vételéről 
értesítés a férőhely elfoglalásáról 
értesítés az intézményi és a  személyi térítési díjról 
megállapodás 
egyéni gyógyszernyilvántartás 
egyéni gondozási tervdokumentáció, ápolási terv 
lakónyilvántartó 
eseménynapló 
mentálhigiénés gondozási- és foglalkoztatási napló 
egészségügyi törzskarton 
A fentebb felsorolt dokumentációkat nővér, főnővér vezeti, főnővér, intézményvezető 
ellenőrzi.  
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Melléklet: 
1. az intézmény szervezeti felépítését ábrázoló diagramm 
/a szakmai munkakörökben foglalkoztatottak létszám és szakképzettség szerint megoszlása/ 
 

A fenntartó 71/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata szerint a Szakmai program 2016. február 11. 

napján lép hatályba. 

Ercsi, 2016. 

 

Készítette:     Cserkutiné Herédi Erika 

  Intézményvezető h. 
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1. sz. melléklet

 
 

 
 

18. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

  a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-59/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat 462/2011.(X.25.) Kt. sz. határozattal 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 
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Felelős: Győri Máté polgármester  
   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 
Határid ő: azonnal 
 
 

„Melléklet a 72/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

ERCSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 
2451 ERCSI LEJTŐSOR 1. 
TEL/FAX:25/505-750 
 
 
 
 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI  
SZABÁLYZAT  

 
Tartalom 

 
I.  Általános rendelkezések      3.oldal 
II.  A szervezeti és működési szabályzat célja   3.oldal 
III. Az intézmény meghatározása     3.oldal 
IV. Az intézmény szervezeti rendje     4.oldal 
V. Az intézmény vezetése      8.oldal 
VI. Az intézmény munkarendje      9.oldal 
VII. Az intézmény külső kapcsolatai     9. oldal 
VIII. Az intézményi hagyományok ápolása          10.oldal 
IX. Az intézmény létesítményének és helyiségeinek 
        használati rendje              10.oldal 
X. Záró rendelkezések             10.oldal 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1./ Az Ercsi Szociális Szolgálat szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzat 
az elfogadáskor hatályban levő jogszabályokban meghatározottak szerint épül fel. 
2./ Az intézmény fenntartója: Ercsi Város Önkormányzata 
A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 
3./ Az SZMSZ és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások 
(pl.: leltározási, selejtezési, fizetési előleg, étkezési hozzájárulás, térítési díj fizetés stb.) 
betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és intézményi ellátottra nézve kötelező 
érvényű. 
 

II. SZERVEZETI ÉS M ŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 
 
Az SZMSZ határozza meg a szociális intézmény szervezeti felépítését, az intézményi 
működés belső rendjét, belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon 
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
Az SZMSZ a kialakított tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, 
kapcsolati rendszerét tartalmazza. 
 

III. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA 
 
1./ Az intézmény neve:  Ercsi Szociális Szolgálat 
                              címe:  Ercsi, Lejtősor u. 1. 

Telephelye:   Ercsi, Kossuth u. 12. 
                               Típusa:  szociális intézmény 
2./ Az intézmény alapítója:  Ercsi Nagyközség Önkormányzata 
3./ Alapítás időpontja:  1998.július 01. 
4./ Működési területe:   Ercsi Város közigazgatási területe 
5./ Az intézmény jogállása:   önálló jogi személy 
6./Gazdálkodással kapcsolatos 

jogosítványa 
gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait 
a az Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági 
szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el 

. 
7./ Az intézmény bélyegzőinek felirata: 
 1.- hosszú, fej bélyegző Ercsi Szociális Szolgálat 2451 Ercsi, Lejtősor 1.  
   Tel./fax: 06-25/505-750, 505-751 
 2.- körbélyegző Szociális Szolgálat Ercsi 
   ( Magyar Köztársaság címere) 
 3.- körbélyegző  Szociális Szolgálat Ercsi 
   Intézményvezető 
   (Magyar Köztársaság címere) 
 4. körbélyegző Ercsi  Szociális Szolgálat Család és  

Gyermekjóléti Szolgálat  
(Magyar Köztársaság címere) 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 
- intézményvezető (1, 2, 3, 4 ) 
- irodai alkalmazott (adminisztrátor) a munkakörében meghatározott feladathoz  
      (1, 2) 
- családgondozó (1, 2, 4 ) 
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9./ Az intézmény kiadmányozási joga: az intézmény vezetőjét illeti meg. 
10./ Az intézmény alapvető célja: a település személyes szociális gondoskodásra szoruló 
személyeinek intézményi szintű gondozása. Alapvető feladata: Ercsi településen élő 
szociálisan rászoruló állandó és ideiglenes lakosok gondozása. 
 

 
IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE 

 
1./ Az Ercsi Szociális Szolgálat jogi személy. Önállóan működő, előirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató 
költségvetési szerv, vegyes profilú, szociális közszolgáltatást végző közintézmény. 
Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladati ellátására Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (2451 Ercsi, Fő utca 20.), mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv köteles. 
Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évente összeállított és a fenntartó 
általjóváhagyott költségvetésben irányozza elő.  
A fenntartónak kell gondoskodnia a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. 
 
2./ A szociális intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál alapelv, hogy az 
intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek 
megfelelően kimagasló színvonalon. 
 
Az intézmény az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik: 
Székhely Ercsi Lejtősor 1.: 

- étkeztetés 
- idősek klubja 
- idősek otthona 

Telephely Ercsi Kossuth u. 12. 
- házi segítségnyújtás 
- család és gyermekjóléti szolgálat 

 
A szociális intézmény szervezeti egységeinek élén állnak: 

- intézményvezető 
- intézményvezető helyettes 
- csoportvezető 

 
Az intézmény szervezeti felépítése a magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és 
gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények érdekében 
került kialakításra. 
 



101 
 

 
 

 
Állománytábla szakfeladatonkénti bontásban 

Étkezés 
sszám munkakör alkalmazási 

minősége 
munkaidő szakképesítés 

1. szociális 
segítő 

irányító 
gondozó 

szakdolgozó főállás szociális 
gondozó 
szervező 

 
 
 

Házi segítségnyújtás 
 

sszám munkakör alkalmazási 
minősége 

munkaidő szakképesítés 

1. gondozónő szakdolgozó főállás szociális 
gondozó 

ápoló 
2. gondozónő szakdolgozó főállás szociális 

gondozó 
ápoló 

3. segédgondozónő segédgondozó főállás - 
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Idősek Nappali ellátása 
 

sszám munkakör alkalmazási 
minősége 

munkaidő szakképesítés 

1. gondozónő szakdolgozó főállás ápoló 
 

Idősek Otthona 
 

sszám munkakör alkalmazási 
minősége 

munkaidő szakképesítés 

1. főnővér szakdolgozó főállás diplomás 
ápoló 

2. ápolónő szakdolgozó főállás ált. ápoló 
szociális 
munkás 

3. ápolónő szakdolgozó főállás felnőtt 
szakápoló 

4. ápolónő szakdolgozó főállás okj.ápoló 
5. ápolónő szakdolgozó főállás ált. ápoló 
6. ápolónő szakdolgozó főállás ált. ápoló 
7. szociális segítő szakdolgozó főállás szociális 

asszisztens  
okj. ápoló 

8. pü-i ügyintéző  főállás gimn. 
érettségi 

9. mosó-vasalónő szakdolgozó főállás szociális 
gondozó 

ápoló 
10. konyhalány 

takarító 
 főállás  

11. konyhalány 
takarító 

 főállás  

12. konyhalány 
takarító 

 főállás  

13. konyhalány 
takarító 

 főállás  

14. gépkocsivezető 
karbantartó 

 főállás  

 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
sszám munkakör alkalmazási 

minősége 
munkaidő szakképesítés 

1. csoportvezető 
családsegítő 

szakdolgozó főállás szociálpedagógus 

2. családsegítő  főállás szociális munkás 
(diploma nincs 

nyelvvizsga 
hiányában) 

3. családsegítő  főállás  
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4. családsegítő  főállás tanár 
5. családsegítő 

asszisztens 
 főállás szociális 

asszisztens 
képzés 

folyamatban 
6. családsegítő 

asszisztens 
szakdolgozó részmunkaidős pedagógiai 

asszisztens 
7. családsegítő 

üres 
szakdolgozó főállás  

8. családsegítő 
üres 

szakdolgozó főállás  

 
 

V. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 
 
1./ A szociális intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért. 
 
A dolgozók foglalkoztatásának élet-és munkakörülményére vonatkozó kérdések tekintetében 
jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség magatartásával gyakorolja.  
A szociális intézmény vezetője képviseli az intézményt. 
 
Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény 
más alkalmazottjára átruházhatja. 
 
Az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen: 

- a szociális intézmény vezetése 
- a gondozó, megelőző munka irányítása és ellenőrzése,  
- az intézmény jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése, és ellenőrzése,  
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a szociális intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 
- folyamatos intézmény működés megszervezése, ellenőrzése, 
- a nem közalkalmazotti keretek között működök részére a működés biztosítása, 

a működésükkel kapcsolatos szerződések elkészítése, a szerződés 
végrehajtásának felügyelete, 

- tervezi és szervezi a közalkalmazott szociális dolgozók szakképzésével járó 
feladatokat. 

Az intézmény munkatársaival szemben a munkáltatói és fegyelmi jogkört az intézmény 
vezetője gyakorolja.  
 
2./ Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársaival az intézmény szervezeti 
egységének élén álló intézményvezető helyettes és a csoportvezető közreműködésével látja el. 
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat, munkaköri leírásuk, valamint az 
intézmény vezetőjének közvetlen irányítása mellett végzi. 
Az intézményvezető helyettesének, valamint a csoportvezetőnek a megbízást az 
intézményvezető adja. 
Intézményvezető helyettesnek és csoportvezetőnek a megbízást az intézményvezetője 
határozatlan időre alkalmazott, közalkalmazotti dolgozójának adhatja. 
 



104 
 

Az intézményvezető helyettesnek és a csoportvezetőnek a feladat-, és hatásköre, valamint 
egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet a munkaköri leírás tartalmaz. 
 
3./ Az intézmény helyettesítési rendje 
Minden közalkalmazott köteles a vele azonos munkaköri feladatot ellátó közalkalmazottat 
távollétében helyettesíteni. 

 
 

VI. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 
 
Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottainak munkarendjét 
szabályozza. 
A nem közalkalmazotti keretek között dolgozókra (pl.: intézményi orvos, pszichológus) 
vonatkoztatva a kötelezettséget külön szerződés tartalmazza. 
 
A szociális alkalmazottak körét a szociális törvény, az alkalmazási feltételeket és a dolgozók 
jogait és kötelezettségeit a közalkalmazotti törvény és a Munka Törvény könyve tartalmazza. 
 
1./ A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának szabályait a kjt. és a 
Mt. rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni. 
 
A szociális szakdolgozó közalkalmazottak munkaidejük egy részét az intézményben 
(félfogadási idő, előkészítés, adminisztráció stb.) más részét területen (gondozottak, családok 
látogatása stb.) töltik. 
 
A helyettesítési rendet az intézmény vezetője állapítja meg. 
 
A nem szociális végzettségű, úgynevezett kisegítő közalkalmazottak munkarendjét a kjt. és a 
Mt. rendelkezéseivel összhangban az intézmény vezetőjének helyettese állapítja meg az 
intézmény zavartalan működése érdekében. 
 
2./ A félfogadási idő időtartamát, az intézmény szakmai programjának mellékletét képező 
házirendje szabályozza. 
A félfogadási időbeosztásról a lakosságot az Ercsi Híradón keresztül értesíti az intézmény, 
valamint az intézményen belül is kifüggesztésre kerül. 
A tartós bentlakást biztosító részlegben a gondozás folyamatos munkarendben 
váltóműszakban történik. 
 
3./ Az intézmény nyitva tartása 
 
Lejtősor 1 székhelyen: hétköznapokon 07.00-15.00 óráig 
Gondozottak látogatási ideje naponta: 
                                       09,00 órától 12,00 óráig 
                                       15,00 órától 18,00 óráig tart. 
 
Kossuth u. 12. telephelyen 
Ügyfélfogadási időben:  H: 08,00  12.00 óráig-13.00- 16,00 óráig 
                                       Szerdán 08.00-12.00 óráig 13.00- 18,00 óráig tart, 
                                       Pénteken: 08.00- 12.00 óráig 
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VII. AZ INTÉZMÉNY KÜLS Ő KAPCSOLATAI 
 
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenntartójával, valamint az alábbi intézményekkel és 
más jogi személyekkel. 
 

- Ercsi Polgármesteri Hivatal 
- Önkormányzat intézményei, 
-  Fejér Megyei Kormányhivatal  Dunaújvárosi Járási Népegészségügyi Osztálya 

- Rendőrség 
 
Az intézmény külső kapcsolataiban az intézmény vezetője képviseli. 
Az intézmény vezetője ezen feladatát megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás 
jellegétől függően közvetlen munkatársainak eseti vagy állandó megbízás alapján. 
 

VIII. AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYAINAK ÁPOLÁSA 
 
A szociális intézmény eddigi hagyományának, – Szociális Munka napja, ünnepek, 
évfordulók- ápolása, ezek fejlesztése és bővítése - valamint az intézmény jó hírnevének 
megőrzése minden szociális dolgozó joga és kötelezettsége. 
 
Az intézmény vezetése minden olyan kezdeményezést támogat, amely a szociálisan 
rászorulók gondját enyhíti, a családhoz tartozás érzését erősíti. 
 
IX. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÉS HELYISÉGEINEK H ASZNÁLATI 

RENDJE 
 

Az intézmény épületét a Magyar köztársaság címerével készített címtáblával kell ellátni. 
Az intézmény helyiségeiben a Magyar Köztársaság és Ercsi Város címere helyezhető el. 
 
Az intézményben dolgozók valamennyien felelősek: 
 

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 
- az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
- az energia felhasználással való takarékoskodásáért, 
- tűz-és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 
Az egyes helyiségek berendezéseinek, felszereléseinek épségéért a használatba vevő, a 
használatba vétel ideje alatt anyagilag felelős. 
 
Berendezéseket, eszközöket, felszereléseket az intézményből elvinni csak az intézmény 
vezetőjének engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad. 
 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 

1./ Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket 
önálló szabályzatok, valamint intézményvezetői utasítások tartalmazzák. 
Ezek jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, 
belső intézményi megfontolások, vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt 
szükségessé teszi. 
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2./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával 
lehetséges. 
 
Ercsi, 2016. február 8. 

Cserkutiné Herédi Erika 
Intézményvezető h. 

 
 
Záradék: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2016. február 11-én a 72/2016. (II.11.) Kt. sz. 
határozattal elfogadta.  
 
Ercsi, 2016. 
 

Győri Máté 
                                                                                 polgármester 
 

 
 

19. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-60/2016. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 21. 
számú melléklete), majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona 
Házirendjének jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona 
Házirendjét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat 464/2011.(X.25.) Kt. sz. határozattal 
elfogadott Idősek Otthona Házirendjét hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 73/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
ERCSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 

2451 Ercsi, Lejtősor 1 
Tel.: 06-25/ 505-750 

 
 
 
 
 
 

IDŐSEK OTTHONA  
HÁZIREND  

 
Bevezető 

1. A házirend célja, hatálya 

2. Az ellátás igénybevétele 

3. Tájékoztatási kötelezettség 

4. Adatkezelés, adatvédelem 

5. Az együttélés szabályai 

6. A látogatók fogadásának rendje 

7. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje 

8. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal 
való kapcsolattartás szabályai 

9. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre 

10. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának 
szabályai, pénz- és értékkezelés 

11. Ruházattal, textíliával, tisztálkodószerekkel való ellátás, a ruházat és textília 
tisztításának és javításának rendje 

12. Az idősek otthona napirendje 

13. Egészségügyi ellátás 

14. Az ellátottak érdekvédelme 
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15. Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályai 

16. Térítési díj 

17. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok 
térítési díja 

18. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok 

19. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai 

20. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó néhány 
szabály 

21. Záró rendelkezések 
 
 

BEVEZETÕ  
  
Kedves Lakóink!  Kedves Hozzátartozók! 
  
Kérem Önöket, hogy ezen „Házirendet”, mely az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona 
belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy 
olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének 
biztosítására hivatott.  
  
Otthonunk 1997. június 25. óta működik. Férőhelyek száma 20, melyből 2 db 3 ágyas 
szobában és 7 db 2 ágyas szobában biztosítunk ellátást.   
 
Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona fenntartója Ercsi Város Önkormányzata.  
 
A továbbiakban részletesen ismertetendő Házirend, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást. nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI. 24.) SZCSM. rendelet, valamint Ercsi Város Önkormányzat fenntartásában működő 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 22/2004. (VI.30.)Kt. Sz. 
rendeletében foglaltak alapján készült. 
   

I.  
A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 

  
1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az 

alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend 
mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános 
szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás 
iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében 
kötelesek végezni.  

2. A Házirend hatálya kiterjed az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthonában ellátást 
igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát 
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végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az 
intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre.  

 
II. 

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE  
 
1. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 

törvényes képviselője kérésére, indítványára történik. 
2. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt törvényes 

képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát 
törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az 
indítvány kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt.  

3. Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi 
elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása 
szükséges.  

4. Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthonában az intézményi ellátás igénybevétele iránti 
kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. Az ellátás iránti kérelemről az 
intézmény vezetője dönt. 

5. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza 
meg. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 
Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető 
döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat.  

6. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével Megállapodás-t köt. Az intézmény vezetője a 
Megállapodás-t tizenöt napon belül megküldi Ercsi Város Önkormányzat számára. 

7. A „Megállapodás” tartalmazza: 
- az intézményi ellátás időtartamát, 
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 

8. Az intézmény vezetője az ellátásra vonatkozó igények nyilvántartása alapján, az igények 
beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.  
Az intézményi elhelyezést minden esetben megelőzi a gondozási szükséglet vizsgálata. 

9. Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha 
annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre 
vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. 

10. Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő: 
 - önmaga ellátására képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 

gondoskodna, illetve az ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás 
biztosításával sem oldható meg; 

 - a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt; 
 - szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett 

be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé; 
 - kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul 

megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. 
11. Soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. 
12.  Több, soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézmény vezetője haladéktalanul 

intézkedik az előgondozás lefolytatásáról. Ezt követően dönt az ellátást kérők 
elhelyezésének sorrendjéről  
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13.  Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre 
lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a 
férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. 

14.  Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az 
ellátást igénybe vevő új lakót. Az otthon vezetője szükség esetén intézkedik a külön 
jogszabály szerinti ápolási-gondozási feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetője az 
ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondoskodik az egyénre szabott 
gondozási terv elkészítéséről. 

15.  Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez vagy az 
érdekképviseleti fórumhoz, ha az intézmény a Megállapodás-ban vállalt 
kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a 
panasszal kapcsolatos intézményvezetői intézkedést vitatja, akkor további panasszal a 
fenntartóhoz fordulhat. 

 
      III. 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 
 
1. Az idősek otthonába való felvételkor az intézmény vezetője vagy az általa megbízott 

személy a lakó és hozzátartozója számára tájékoztatást ad: 
- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 
- a lakó és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és 
visszatérés rendjéről; 
- a panaszjogok gyakorlásának módjáról; 
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;  
- az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthona Házirendjéről;  
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; 
- a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.  

2. A lakó és hozzátartozója, az otthonba való felvételkor köteles: 
- nyilatkozni az 1. pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, 

tiszteletben tartásáról;  
- adatokat szolgáltatni az idősek otthonában vezetett nyilvántartásokhoz; 
- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a lakó, 

továbbá a közeli hozzátartozója személyi azonosító adataiban beállott változásokat 
haladéktalanul közli az idősek otthona vezetőjével. 

  
IV.  

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 
  
1. Az idősek otthonában az ellátott lakókról az intézmény nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartás tartalmazza: 
- a lakók alapvető személyi adatait, 
- a lakó tartására köteles személy, illetve törvényes képviselője természetes 

személyazonosító adatait, 
- az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett 

változásokra vonatkozó adatokat, 
- az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó 

döntést, 
- az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges 

jövedelmi adatokat, 
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- az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,  
- a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés 

behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat. 
2. Fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot 

megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. 
3. A lakó a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy 

törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak 
közlését az idősek otthona vezetőjétől.  

4. Az idősek otthona a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül 
statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.  

5.  Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. , 
valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. 

  
V. 

AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI 
  
1. Az intézmény lakóinak valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a 

személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, 
megértés és ésszerű határokig a tolerancia. 

2. Az otthon lakóinak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás 
között  is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi 
tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására.  

3. Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az otthon által nyújtott 
ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és 
szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend 
figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye 
igénybe. 

4. Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és /vagy rádió használata a 
szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. 
társalgó, étkező) lévő eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly 
módon történhet, hogy a többi lakótárs pihenését ne zavarja.  

5. Az idősek otthona lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgó, folyosók, ebédlő, 
stb.) - függetlenül attól, hogy az otthonnak melyik részlegében vannak elhelyezve - 
szabadon használhatják.  

6. Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes 
beleegyezésével tartózkodhat. 

7. Az idősek otthona jelen Házirendjének betartása mindazon személyek számára kötelező, 
akikre a Házirend hatálya kiterjed.  

8. Az idősek otthona Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a 
lakó társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg 
az idősek otthona dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha 
indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad. 

9. Az idősek otthonában az intézmény lakói az erre kijelölt helyen dohányozhatnak. Kérjük, 
vegyék figyelembe nem dohányzó társaik igényeit! Tűzvédelmi és biztonsági szabályok 
miatt a lakószobákban fokozottan tilos a dohányzás!  

10.  Az idősek otthona alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott – 
személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak! 

11.  Az idősek otthonában alkohol árusítása tilos. Az intézményben a kulturált és 
alkalomszerű alkoholfogyasztás nem tiltott. A túlzott alkoholfogyasztás azonban nem 
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megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben, amikor annak nyilvánvaló 
egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott alkoholfogyasztás az 
intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után. Ez esetben az 
alkoholfogyasztás korlátozható.  

12. Az idősek otthona vezetője évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen 
tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A 
lakógyűlésen az idősek otthona lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.  

13. A lakók panaszaik orvoslása érdekében „az ellátottak érdekvédelme” című részben leírtak 
szerint járhatnak el.  

 
 VI. 

A LÁTOGATÓK FOGADÁSÁNAK RENDJE 
 
1. Az intézményben meghatározott látogatási idő nincs, bármikor szívesen látjuk lakóink 

hozzátartozóit vagy vendégeit.  
2. Kérjük látogatóinkat, hogy otthonunk lakóinak napirendjéhez igazítottan, a téli 

időszámítás időszakában lehetőség szerint 9 óra és 17 óra közötti időben, a nyári 
időszámítás időszakában pedig 9 óra és 20 óra közötti időben intézzék látogatásaikat.  

3. Otthonunk lakói a fenti időpontokon túl, a nap bármely órájában fogadhatnak látogatókat, 
azonban kérjük látogatóinkat, hogy a fenti időpontokon túli érkezésüket minden esetben 
szíveskedjenek a nővérszobában bejelenteni.  

4. A látogatókat intézményünk lakói szobájukban vagy a társalgókban fogadhatják. 
5. A látogatás időtartama alatt egyéb közösségi helyiségek használata is megengedett (pl. 

étkező, mellékhelyiség). 
6. Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi 

tulajdon tiszteletben tartására! 
7. Az intézményvezető a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel 

szemben a következő intézkedést teheti: 
   - felhívja az érintetett a távozásra, 
   - meghatározott időtartamra eltilthatja az Intézménybe való belépéstől. 
     Az Intézmény látogatási rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személy 
    az, aki a másodszori tájékoztatás és figyelmeztetés ellenére sem tartja be a látogatási időt 
illetve, aki viselkedésével (hangoskodásával stb.) zavarja a többi látogatót, a lakók nyugalmát, 
napirendjét.  

  
VII.  

AZ INTÉZMÉNYBÕL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJ E 
  
1. Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthonában a lakók személyes szabadsága korlátozva 

nincs, de az intézményt csak a Házirendben foglaltak szerint hagyhatják el.  
2. A lakó bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt. A lakó eltávozása csak abban az 

esetben tagadható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye – a lakó önmagát vagy 
másokat veszélyeztető egészségi állapot miatt – az eltávozást nem javasolja.  

3. Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 20 óra után már 
ne hagyják el az intézményt. 

4. Az eltávozást (napi eltávozást is) a lakó az idősek otthona vezetője által kijelölt 
személynek (szolgálatban lévő nővér) előzetesen be kell, hogy jelentse.  

5. Az idősek otthona vezetője által kijelölt személy, az eltávozás tényét 24 órán túli 
eltávozási szándék esetén a „távollétek nyilvántartása” füzetbe feljegyzi.  



113 
 

6. Az intézmény lakója távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy az lehetőség 
szerint az előzetesen bejelentett időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék.  

7. Az otthon lakója visszatérését köteles bejelenteni az intézmény vezetője által megbízott 
személynek, aki a visszatérés tényét a „távollétek nyilvántartása” füzetbe bejegyzi.  

8. Amennyiben az intézmény lakója távolléte során a visszatérésben bármilyen módon 
gátolt, vagy távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy 
indokolt esetben telekommunikációs eszközön köteles az intézmény vezetője, vagy az 
általa megbízott személynek (főnővér vagy szolgálatban lévő nővér). 

9. Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, 
illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelzi.  

10.  Két alkalommal történő, vagy 48 órát meghaladó indokolatlan távolmaradás esetén az 
idősek otthona vezetője kezdeményezheti a lakó intézményi jogviszonyának 
megszüntetését.  

11.  Nem minősül indokolatlan távolmaradásnak, ha a lakó neki fel nem róható okból marad 
igazolatlanul távol.  

  
VIII. 

AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLÕ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZÖTTI, V ALAMINT 
A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI 

  
1. Intézményünk lakóinak egymás közötti kapcsolatai vonatkozásában alapelvként rögzítjük, 

hogy az ellátásban részesülők alkotmányos jogainak maximális tiszteletben tartása mellett, 
lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják kapcsolataikat lakótársaikkal. 

2. Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani az „V. EGYÜTTÉLÉS 
SZABÁLYAI” cím ű fejezetben leírtakat.  

3. Lakóink a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást a látogatáson kívül eltávozás 
formájában is gyakorolhatják. Az eltávozásokkal kapcsolatban a „VII. AZ 
INTÉZMÉNYBÕL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE” című fejezetben 
leírtak az irányadóak. 

4. Amennyiben intézményünk lakója hozzátartozójának az otthonból telefonálni kíván, erre 
lehetősége van a nővérszobában lévő telefon használatával, a mindenkori díjszabás 
szerinti térítés mellett.  

 
IX.  

AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGY AK KÖRE 
  
1. Intézményünk lakói elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott 

mennyiségben hozhatnak magukkal személyes használati tárgyakat.  
2. Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:  

- Személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg: legalább 2 váltás szezonnak megfelelő 
felsőruházat, négy váltás fehérnemű, törölköző, pizsama, papucs, zárt cipő). A 
szükségesnél lényegesen nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, 
megfelelő tárolás nem oldható meg.  

- Tisztálkodó szerek.  
- Személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca). 
- Személyi használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, televízió, videó, 

fényképezőgép). 
- Cserepes virágok. 
- Lakószobák díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak). 

3. Az intézménybe szükség szerint behozható:  
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- Rokkantkocsi, kerekesszék, járókeret, szoba WC, és egyéb gyógyászati segédeszköz, 
vagy ápolást-gondozást segítő eszköz. 

4. Az intézménybe az otthon vezetőjével egyeztetve behozható:  
- motorkerékpár, kerékpár, bútor, nyugágy, kerti szerszám, szokásosnál nagyobb 

mennyiségű vagy értékű arany-ezüst ékszer, egyéb 
5. Nem hozhatók be az otthonba: olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az 
intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető tárgyak: 
robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök, 
fegyverek,valamint a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- 
és/vagy vágóeszközök. Az intézményvezető beköltözés előtt ellenőrzi az említett tárgyak 
behozatalát.  
6. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére,          megóvására 
az intézmény vezetője és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de 
teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, 
értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel! 
7. Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak 
maguknál pénzt, értéktárgyakat. 
  

X. 
AZ ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGÕRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTE LÉNEK 

ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI, PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS 
  
1. Lakóink értéktárgyaikat, készpénzüket a pénztárban megőrzésre tanuk jelenlétében, 

elismervény ellenében értékhatártól függetlenül átadhatják.  
2. Az intézmény a lakók megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait letétként 

kezeli.  
3. A letétek kezelése az intézmény Pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik.  
4. A letéteket kezelő pénztáros a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra bármikor 

– legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.  
5. Otthonunk lakóinak lehetőségük van kisebb beszerzéseik (pl. gyümölcs, kávé, cukorka, 

cigaretta) fedezetére készpénzük intézmény házi pénztárában történő elhelyezésére. A 
megőrzésre leadott összegek egyenlege lakónként nem haladhatja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.  

6. A házipénztár kezelő az intézmény pénzügyi ügyintézője. Ezen feladatot kizárólag az 
intézmény vezetője által megbízott dolgozó láthatja el teljes anyagi felelősséggel, aki ezt 
külön írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni.  

7. A pénzügyi ügyintéző a megőrzésre leadott pénzekről szigorú számadásként kezelt, 
hitelesített kézpénzes nyilvántartó lapot vezet, melyben lakónként egyedileg nyilvántartja 
az ott elhelyezett készpénzt.  

8. Mind a befizetést, mind a kifizetést a lakónak alá kell írnia. Ha a lakó nem tudja a nevét 
aláírni, a be-, illetőleg a kifizetés két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik 
aláírásukkal igazolják azt.  

9. A lakó elhalálozása esetén az intézmény a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki 
eljárás szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek. 

  
XI.  

RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓSZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, 
A RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE 
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1. Intézményünk a lakók részére szükséges intézményi textíliát a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint biztosítja: - három váltás ágyneműt, - a tisztálkodást segítő három 
váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, - az 
inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket. Saját ágynemű 
használatára is lehetőség van, ezt azonban az intézmény vezetőjével előzetesen egyeztetni 
szükséges.  

2. Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből 
akkor biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját 
ruházattal. A lakó által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézményvezető 
dönt. A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és 
hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai 
cipőt – szükség szerint más lábbelit – tartalmaz.  
A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi és azt egyéni 
nyilvántartó lapon kell az ellátást igénybe vevő részére kiadni.  

3. A lakó saját részére biztosítandó ruházat igénylése az otthon vezető ápolójának történő 
bejelentése útján történhet, a ruházat raktárból történő kiadását az intézményvezető 
engedélyezi.  

4. A lakók saját ruházatát egyedi azonosítóval kell ellátni. Szükség esetén a megjelölésben 
intézményünk személyzete segítséget nyújt. 

5. Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, 
javításáról intézményünk mosodája gondoskodik. Mivel intézményünk mosodai 
technológiája vegytisztításra nem alkalmas, ezért javasoljuk lakóink részére az értékesebb 
felsőruházat (pl. kosztümök, kabátok, öltönyök stb.) vegyi úton történő tisztíttatását a 
környékbeli városok (Százhalombatta, Érd) szolgáltatóinál. Az otthon által elvégzett 
mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért lakóinknak külön fizetni nem kell. Idegen 
szolgáltatónál végeztetett mosás, vegytisztítás költségeit lakóink fizetik, azonban a 
lebonyolításban kérésre segítséget nyújtunk.  

6. Egyéni mosásra a fürdőszobákban, van lehetőség.  
7. Otthonunk a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket (szappan, sampon, WC 

papír) biztosítja. Ezek igénylése, illetőleg a lakók részére történő biztosítása a főnővér 
feladata, heti rendszerességgel.  

  
XII.  

AZ IDÕSEK OTTHONA NAPIRENDJE 
  
1. Felkelés ideje reggel 6 óra után, úgy, hogy reggeliig az ágynemű szellőzése, valamint a 

beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen. Kérjük, hogy a korábban kelők 
ügyeljenek a lakótársak nyugalmára. 

2. Étkezés: lakóink napi háromszori étkezésben részesülnek, diétás ételt szükség szerint 
biztosítunk. 

3. Az egyes étkezések időpontjai:  
-reggeli:                                      8– 9 óráig 
-ebéd:                                        1200– l3 óráig 
-vacsora:       1700 –l740 óráig 

4. Gyógyszerosztás: étkezésekkor, illetve az orvos előírása szerint.  
5. Napközbeni csendes pihenés:     13 órától 15 óráig. 
6. Esti tisztálkodás: vacsora után, lehetőség szerint 20 óráig. 
7. Lefekvés ideje: fürdés illetve vacsora után bármikor, a televíziót kívánság szerint lehet 

nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarja.  
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8. Látogatási idő: nincs meghatározva, de javasolt a „VI. A LÁTOGATÓK 
FOGADÁSÁNAK RENDJE” című fejezetben foglaltak szerint.  

9. Nappali tartózkodás: lakóink az intézmény területén belül bárhol szabadon 
tartózkodhatnak a Házirendben foglaltak szerint, nappali tartózkodásra elsősorban a közös 
helyiségeket ajánljuk.  

10. Foglalkoztatás: minden kedves lakónk számára a célszerű, hasznos és szórakoztató 
időtöltésre sokféle program áll rendelkezésre, amelyek elsősorban az egyes étkezések 
közötti délelőtti és délutáni időszakokban szervezettek. 

  
XIII.  

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
  
1. Lakóink általános orvosi ellátásáról az idősek otthona orvosa gondoskodik heti egy 

alkalommal rendelési időben és szükség esetén. 
2. Orvosi rendelési idő: 

-Kedd:    10-től 14 óráig 
3. Lakóink számára esetenként egyéb szakorvosi szűrővizsgálatokat biztosítunk (pl. fül-orr-

gégészet, szemészet, stb.) melyek időpontjáról előre tájékoztatjuk kedves lakóinkat.  
4. Intézményünk a lakók számára szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket 

a mindenkori szakmai rendeletben meghatározottak szerint biztosítja. Lakóink eltávozása, 
távolléte esetén gyógyszert hét napra adunk, hosszabb távollét esetén lakónk az orvostól 
receptet kap.  

5. Amennyiben az intézmény orvosa az otthon lakóját helyben szakrendelésre irányítja, úgy 
lehetőség van az intézmény gépkocsijának igénybevételére. Ezen esetekben a gépkocsi 
használata lakóink számára térítésmentes. Fekvőbetegek szállításáról a Mentőszolgálat 
igénybevételével gondoskodunk.  

 
XIV.  

AZ ELLÁTOTTAK ÉRDEKVÉDELME 
  
1. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételekor az Ercsi Város Képviselő-testülete 

által jóváhagyott jelen intézményi Házirend 1 példányát átadja a leendő lakónak. 
2. A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet 

panasszal élhet az intézmény igazgatójánál vagy az érdekképviseleti fórumnál (a 
továbbiakban: panasz kivizsgálására jogosult)  
- Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, 

kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási 
és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy  

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.  
3. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé 

terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű 
megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.  

4. A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet 
panasszal fenntartóhoz fordulhat, ha: 
- a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik,  
- intézkedésével nem értenek egyet. 

5 Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon 
nem orvosolt panasz esetében az érdekképviseleti fórum látja el.  
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XV. 
AZ ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÛKÖDÉSÉNEK RÉSZLETES SZA BÁLYAI 

  
Az érdekképviseleti fórum feladata: dönt az előterjesztett panaszokról, továbbá intézkedéseket 
kezdeményezhet a fenntartó önkormányzatnál, az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságnál, 
illetőleg más, hatáskörrel rendelkező szervnél. 
Az érdekképviseleti fórum az alábbi,hozzá benyújtott panaszok esetében dönt: 

a) az intézményi jogviszony megsértése, különösen az ellátott: 
- személyiségi jogainak megsértése és 
- kapcsolattartásának sérelme esetében 
b) intézményi jogviszony megsértése az intézmény dolgozói által, különösen a dolgozó: 
- szakmai 
- titoktartási 
- vagyonvédelmi kötelezettség megszegése esetében 
c)  az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. 

Az érdekképviseleti fórum tagjai:  
Az intézményi ellátásban részesülőket 3 fő megválasztott lakó képviseli.  
Az intézmény dolgozóit 2 fő megválasztott dolgozó képviseli. 
A fenntartót Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által választás útján delegált 
1 fő képviseli. 
 
Az érdek-képviseleti fórum tagjait az érintett – a)-c) pontokban meghatározott – csoportok 

saját maguk választják a fenntartó által meghatározott létszám erejéig. 

 

1.A választás konkrét szabályai: 

a) az intézményben ellátásban részesítettekből, illetőleg hozzátartozóik képviselőiből történő 
választás az intézmény vezetőjének közreműködésével, szervezésében valósul meg. 
Az intézményvezető köteles: 

- A fenntartó által érdek-képviseleti fórum tagjai választási határidejének meghatározott 
határnapig összehívni az intézményi ellátásban részesítetteket, illetve hozzátartozóikat; 
- A meghívottak számára részletesen ismertetni az érdek-képviseleti fórum 
választásának és működésének lényegét; 
- amennyiben a meghívottak (ellátottak, illetőleg hozzátartozóik képviselői) legalább 50 
%-ban jelen vannak, lebonyolítja a szavazást; 
- a szavazás jelölt állítással történik, akiket szóban, illetve írásban javasolhatnak a 
jelenlévők. 
A jelöltekre történő szavazás történhet nyílt szavazással, vagy titkos szavazással. 
- Az érdek-képviseleti fórum tagok választásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az 
intézményvezető, valamint a választáson jelenlévők maguk közül választott 
jegyzőkönyv hitelesítők ( 2 fő) írják alá. 
- A jegyzőkönyvet az intézményvezető a választást követő 15 napon belül átadja a 
fenntartónak. 

b) az intézmény dolgozói közül az érdek-képviseleti fórumban közreműködő tag választása az 
a) pontban meghatározottak szerint történik. 
c) Az intézményt fenntartó helyi önkormányzat az érdek-képviseleti fórum tagjává képviselő-
testületi ülésén – határozathozatal mellett - választ tagot. A választásról külön jegyzőkönyvet 
nem kell készíteni. 
 



118 
 

2. A tagság megszűnése: 
- a tag halálával; 
- lemondással; 
- visszahívással; 
- a megbízás idejének lejártával. 

 
Amennyiben az érdek-képviseleti fórum valamely tagjának tagsága megszűnik, helyébe 
haladéktalanul új személyt kell választani. Az új tag választásáért a fenntartó és az 
intézményvezető tartozik felelősséggel. 
 
A megválasztott tagokat a választók visszahívhatják. A visszahívás adott választó közösség 
egyszerű szótöbbségű döntése alapján történhet – jobbára az éves beszámolóhoz kapcsolódva. 
Négy évenként azonban új tagokat kell választani. 
 

Az érdekképviseleti fórum működése 
 
1. Az érdekképviseleti fórum bármely tagjának kiválása esetén helyette 60 napon belül új 

tagot kell választani.  
2. Az Érdekképviseleti fórum megalakulását követően a fórum tagjai maguk közül elnököt 

és alelnököt választanak. 
3. Az érdekképviseleti fórum üléseit az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze 

és vezeti. 
4. Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
5. Az érdekképviseleti fórum határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 
6. Az érdekképviseleti fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 
7. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
8. Az érdekképviseleti fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
9. A lakó, hozzátartozója, valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet 

panaszát az intézmény vezetőjének, vagy az érdekképviseleti fórum bármely tagjának 
benyújthatja.  

10. Az érdekképviseleti fórum névtelen bejelentésekkel, panaszokkal nem foglalkozik. 
  

XVI. 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

  
1. Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Otthonában az ellátásért térítési díjat kell fizetni. 
2. Az intézményi térítési díjat a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. 
3. Az intézmény lakói által fizetendő térítési díj összegéről (személyi térítési díj) az 

intézmény vezetője legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül írásban 
értesíti a fizetésre kötelezettet. 

4. Ha az intézményi ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az 
intézményi térítési díj mértékével azonos térítési díjat, a fenntartóhoz fordulhat a térítési 
díj mérséklésére, elengedésére. 

5. A térítési díj, megállapítására, beszedésére, elszámolására, nyilvántartására mindenkor a 
Szociális Törvényben, a térítési díjakról szóló Kormányrendeletben, valamint Ercsi Város 
Önkormányzatának Személyes Gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díj 
megállapításáról szóló rendeletében foglaltak az irányadók. 
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XVII. 
AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAIT MEGHALADÓ PROGRAMOK, 

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, AZOK TÉRÍTÉSI DÍJA 
  

1. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem 
meghatározott. Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges 
biztosítása során igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni. 

2. Az otthon az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott 
szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást 
igénybevevőktől. 

  
 

XVIII. 
AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 
  
1. Intézményünk lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden 

eszközzel elősegítjük. 
2. Otthonunkban lehetőséget biztosítunk a különféle vallási felekezetek képviselői, papjai, 

lelkészei számára a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra. 
3. Intézményünk lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon 

fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez (pl. gyónás, 
szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést személyzetünk 
elősegíti. 

4. A közösségi vallásgyakorlás színhelye az intézmény társalgója. 
5. Kedves lakóinktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, 

egymás méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését! 
  

XIX.  
AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZÛNÉSÉNEK SZABÁLYAI 

  
1. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
 a lakó halálával. 

2. Az otthon lakójának, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján az 
intézmény vezetője az intézményi jogviszonyt megszűnteti a felek megegyezése szerinti 
időpontban, ennek hiányában a Megállapodás-ban foglaltak szerint. 

3. Az intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszűnteti, ha a lakó: 
- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 
- a házirendet súlyosan megsérti( pl: verekedés) 
- intézményi elhelyezése nem indokolt. 

4 Az intézmény igazgatója az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető 
panaszról írásban értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a 
lakó, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 
napon belül fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben intézményünk az ellátást változatlan 
feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatot nem hoz. 
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5 Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az otthon vezetője értesíti a lakót, illetve 
törvényes képviselőjét 
-a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének 

határidejéről, rendjéről és feltételeiről, 
-az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről, 
-az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges 

előterjesztési és rendezési módjáról. 
  

XX. 
ETIKAI KÉRDÉSEK, VALAMINT AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTA IRA 

VONATKOZÓ NÉHÁNY SZABÁLY 
  
1. Az otthonban történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb 

juttatást nem kérünk. 
2. Az ellátásért – amely otthonunk minden lakóját egységesen, egyformán megillet – az 

adománykénti felajánlás az a forma, amely lehetőséget biztosít a térítési díjon felüli 
anyagi támogatásra. Ez kizárólag a lakó, vagy hozzátartozója, illetőleg törvényes 
képviselője kezdeményezésére önkéntes alapon történhet. 

3. Az intézmény részére történő önkéntes adományokért nem illet meg senkit különleges 
bánásmód. 

4. Az otthon alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos 
érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti. 

5. Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az idősek 
otthona lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek 
átadni nem szabad. 

6. Az intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben 
udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani. 

7. Az alkalmazottaknak lakóinktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi 
más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad. 

8. Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az intézményi 
vagyont. 

 
 

XXI.  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

  
1. Ez a Házirend 2016. február 11-én lép hatályba. 
  
  
Ercsi, 2016. 
  

Cserkutiné Herédi Erika 
intézményvezető h. 

  
Jelen Házirendet az Ercsi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 73/2016. (II.11.) Kt. 
sz. határozatával jóváhagyta.  
  
   

Győri Máté 
polgármester 
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20. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-61/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, 
kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja 
Házirendjének jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja 
Házirendjét jelen határozat mellékleteke szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat 463/2011. (X.25.) Kt. sz. határozattal 
elfogadott Idősek Klubja Házirendjét hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 
Határid ő: azonnal 
 

 „Mellékelt a 74/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 

                              ERCSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 
IDŐSEK KLUBJA 

2451 ERCSI LEJTŐ SOR 1. 
TEL/FAX:06-25-505-750 

 
HÁZIREND 

 
Az idősek klubja házi rend a gondozottak napközbeni ellátását szolgálja. 
1.Nyitvatartás: 08-16óráig 
2.Étkezések rendje:      Reggeli:08:30 órakor 
                                        Ebéd:12:30 órakor 
3.Délelőtt 9-12 óráig szabad foglalkozás(TV nézés, újság olvasás, torna, klub foglalkozások) 
4.Ebéd után 14 óráig csendes pihenő 
5.Az idősek klubja a gondozottak pihenését szolgálja, ezért ügyeljünk annak tisztaságára 
6. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad 
7.Ünnepélyekre , rendezvényekre hozzátartozóit mindenki meghívhatja 
8.Az intézményben ittas egyén nem tartózkodhat. Alkoholt fogyasztani csak az 
intézményvezető tudtával és beleegyezésével lehet az intézményben 
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9.Az idősek klubjából való eltávozás és visszaérkezés időpontját a gondozónővel előzetesen 
egyeztetni kell 
10.Az intézménybe csak személyes szükségletek kielégítését szolgáló személyes használati 
tárgyak hozhatók be 
11.Az intézményi élet alapszabálya a házirend. A gondozott és hozzátartozóik panasszal a 
gondozónő felé élhetnek, szóban vagy írásban. A panaszról a gondozónő tájékoztatja a 
szociális szolgálat vezetőjét, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és a panaszost írásban 
tájékoztatja. Amennyiben a panaszos a válasszal elégedetlen az intézményvezetőhöz fordulhat 
ügyével, aki  a szükséges intézkedéseket megteszi 
12.Az intézmény csak az alapszolgáltatások szerinti szolgáltatásokat biztosítja 
13.Az intézményi jogviszony megszűnik: 
-a gondozott halálával 
-a házirend többszöri súlyos megsértésével 
Minden hónap második szerdáján 14-15 óráig klubgyűlést tartunk, ahol a felmerülő 
problémákat, ötleteket mindenki elmondhatja. 
Köszönjük , hogy a házirendet betartja. Mindenkinek nyugodt , kellemes itt tartózkodást 
kívánunk. 
 
Ercsi, 2016. 02. 08.       
                                                                          Cserkutiné Herédi Erika 

                                     intézményvezető h. 
 
 
 

21. napirendi pont: A szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő 
Megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                                a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-62/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
megállapodás jóváhagyásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez 
megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

a szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálatnál a szociális 
étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodást e határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettest a 
Megállapodások megkötésére.  
A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat 465/2011.(X.25.) Kt. sz. határozattal 
elfogadott Idősek Otthona Házirendjét hatályon kívül helyezi. 
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Felelős: Győri Máté polgármester  
   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 
Határid ő: azonnal 
 

 
„Melléklet a 75/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 

 

Megállapodás 

 Szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez 

Amely      létrejött      egyrészről     az     Ercsi Szociális    Szolgálat   2451    Ercsi,     Lejtősor    
1.                                  

képviseletében: ……………………………….............................................intézményvezető.  

Másrészről: 
a,  Név:   

Leánykori név:  
 Lakcím:    

Telefonszám: 
Anyja neve: 

 
Születési hely:  
Születési idő:  
Személyi igazolványszám:  
Taj szám: 

b, Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője: 

Név:      
Lakcím:     
Telefonszám: 
Anyja neve: 

Születési idő 

Születési hely: 

között az alábbi tartalommal: 

Az intézményi szociális alapszolgáltatás 

a.) 20………………….-től kezdődően  

b.) határozatlan időre 

Az ellátás időtartama határozott 

a) 20……….-tól-20………..-ig terjedő időre. 

 

A szociális étkeztetés szolgáltatásai: 

Az intézmény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
Törvény szerinti étkeztetés ellátást biztosítja az ellátást igénybevevő számára. 

Az alapszolgáltatás - étkeztetés - körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: 
-  étkezés biztosítása ( kiszállítással, elvitellel, helyben) 
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Az ellátást igénybevevő tájékoztatása. 

Az ellátást igénybevevő tudomásul veszi az: 

- az intézményben biztosított szolgáltatásra 

- az ellátást igénybevevőt érintő, az intézmény által vezetett nyilvántartásra 

- a panaszjog gyakorlásának módjára  vonatkozó szabályokat. 

Az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való 
jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely 
a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az 
intézményvezetőt. 
 

Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve 
hozzátartozóját: 

-  az ellátást igénybevevő állapotáról 

- az ellátás ideiglenes szüneteléséről, 

- személyi térítési díjhátralék következményeiről. 

A személyi térítési díj megállapításának és fizetésének szabályai: 
 
A térítési díj két részből tevődik össze:  
- intézményi térítési díj 
A szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A normatív állami 
hozzájárulást a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, differenciált összegű állami 
hozzájárulás esetén az intézményi térítési díjat valamennyi normatívkategóriára külön kell 
meghatározni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete 
állapítja meg.  
- személyi térítési díj 
Az ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díj, melyet az intézményvezető konkrét 
összegben állapít meg és arról az ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően 
írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési 
díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. 
Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összegű személyi térítési díjat kell 
fizetni.  

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott – az 
intézményvezető által kiállított jövedelemigazolásában meghatározott – jövedelmének 
 
             -   25%-át étkeztetés 

             -   30%-át,  a házi segítségnyújtás melletti étkezés  biztosítása esetén. 

Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 
……………………Ft/nap,  
 
Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 
……………………..Ft/hó/fő 
 
6.1 A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodás 
aláírásától 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 
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6.2 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető 
erre vonatkozó értesítésének kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Képviselő testület 
fordulhat. Ilyen esetben a Képviselő Testület dönt a személyi térítési díj összegéről.  
 

6.3 A térítési díj fizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig 
köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 

6.4 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj fizetésének nem tesz eleget az 
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az 
elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként tájékoztatja a Polgármestert. A 
Polgármester a hátralék behajtása iránt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 
2003.évi XCII. törvény rendelkezései alapján intézkedik. 

Az ellátást igénybevevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével és 
megszűnésével , valamint érdekeinek megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet 
elő az intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. 
A panasz elbírálásra jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt az 
intézkedésről. 
Ha a panasztevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet vagy a panasz kivizsgálására 
jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 

Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével ( ez esetben az intézmény fenntartóját 
elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybevevővel szemben) 

- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével. 

- ha az intézményi jogviszony feltételei már nem állnak fenn. 

- ha az ellátást igénybevevő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési 
kötelezettségének  

-  ha az ellátást igénybevevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az 
intézményvezetőnél. 
 

Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető az ellátást igénybevevő közös 
megegyezése alapján kerülhet sor. 

 

Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást 
igénybevevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, 
az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését.. 
 

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban 
tárgyalás útján rendezik. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959.évi IV törvényszerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

Ercsi, 20……………………………………. 
 

 az intézmény     törvényes     ellátást 
képviseletében      képviselő          igénybevevő 
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22. napirendi pont: Az Idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez 
megkötendő Megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                                a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-63/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy szavazzanak arról. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek bentlakásos gondozása ellátás 

igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
az Idősek bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek 
bentlakásos gondozása ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodást e határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettest a 
Megállapodások megkötésére.  
A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat az Idősek bentlakásos gondozása ellátás 
igénybevételéhez megkötendő Megállapodás jóváhagyásáról szóló 467/2011.(X.25.) Kt. sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 
Határid ő: azonnal 

 
 

„Melléklet a 76/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
Ercsi Szociális Szolgálat 
2451 Ercsi Lejtő sor 1. 
Tel/Fax:06-25-505-750 

E-mail:szocszolg@ercsi.hu 
 

Szám: 
 
 

Megállapodás 
 

mely létrejött egyrészről a ……………………………………………………………., mint 

ellátást nyújtó intézmény, képviseli: ………………………………. intézményvezető 

(továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény) ,másrészről 
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a./mint ellátást igénybevevő  
 
 - neve:  ...............................................................................................................................  

 
- lakcíme:  .....................................................................................................................................  
 
- telefonszáma:  ............................................................................................................................  
 
- anyja neve:  ................................................................................................................................  
 
- születési hely:  ............................................................................................................................  
 
- születés időpontja:  .....................................................................................................................  
  
- személyi igazolvány száma:  ......................................................................................................  
 
- TAJ-száma:  ...............................................................................................................................  
 

- nyugdíjas törzsszáma:  ...........................................................................................................  
 
 
b./ az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője: 
 
- neve:  ..........................................................................................................................................  
 
- lakcíme:  .....................................................................................................................................  
 
- telefonszáma:  ............................................................................................................................  
 
- anyja neve:  ................................................................................................................................  
 
- születési hely:  ............................................................................................................................  
 
- születés időpontja:  .....................................................................................................................  
 
 
c./tartásra kötelezett / vagy azt vállaló személy 
 
- neve:  ..........................................................................................................................................  
 
- lakcíme:  .....................................................................................................................................  
 
- telefonszáma:  ............................................................................................................................  
 
- anyja neve:  ................................................................................................................................  
 
- születési hely:  ............................................................................................................................  
 
- születés időpontja:  .....................................................................................................................  
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- személyi igazolvány száma:  ......................................................................................................  
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 

 
I./ A szerződés tárgya 

 
 
1. A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója 
……………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………
…személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást – ápolást, gondozást – 
nyújtó intézményt, ………………………………………………………….. működteti.  
Az intézmény a ……………………………………………………………………… 
által …………………………………………... napján ………………………………….. 
számú határozatlan/………………………….. – ig határozott idejű működési 
engedéllyel rendelkezik.  
 
2. A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban, és jelen megállapodásban 
szabályozott módon (a megállapodás 6-os pontjában tételesen felsorolt), teljes körű 
ellátást nyújt. 
 

 
3. Az ellátást nyújtó intézmény az 1. pontban megjelölt ingatlanban lévő,        alapbútorzattal 
ellátott – nem kizárólagos használatú – lakószobában helyezi el az ellátást igénybevevőt.  
 
 
4. Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást …………………………………………….. 
naptól határozatlan/határozott időtartamra szólóan biztosítja.    
 

II. Szolgáltatások és a fizetési kötelezettség 
 
5. A felek tájékoztatási kötelezettsége 
 
5.1. Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybevevőt és 

hozzátartozóját 

- az intézményben biztosított ellátás, szolgáltatások tartamáról és feltételeiről; 

- az intézmény által vezetett, az ellátást igénybevevőt érintő nyilvántartásokról ; 

- a jogosult és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás 
rendjéről,  

- az érdekképviseleti fórum működéséről, panaszjoguk gyakorlásának módjáról; az 
ellátottjogi képviselő fogadóórájáról, 

- az intézményi házirendről, (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az együttélés 
szabályait);    

- az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges 

- okiratokról, személyes használati tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatokról , a  

- személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és 

- más, jogszabályban meghatározott feltételekről. 
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5.2. A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni : 

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról; 

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a 
közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul 
tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét; 

- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges; 

- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző betegségben, és alkalmazkodik a 
közösségi életvitelhez; 

- az ellátást igénybevevő – halála esetére – írásos végintézkedést tett-e vagy sem; és végül 

- minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve 
megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja, 

- a Házirend megismeréséről és tudomásul vételéről. 
(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha az elhelyezést 

igénylő vagy más személy az elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy 

szerződésben vállal kötelezettséget a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegének 

megfizetésére.) 

 
5.3. Az ellátást igénybevevő az eltemettetéséről, annak módjáról és költségviselőjéről a 
következőket nyilatkozza: 
 
5.4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy írásos végintézkedése van/nincs. 
 
5.5. A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a 
jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját 
a) a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról; 
b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról; 
c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről; 
d) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről; 

e) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében 
kezdeményezett intézkedéséről 

6. Az intézmény, a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

- biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz ellátást; 

- napi legalább háromszori étkeztetést – melyből legalább egy alkalommal főtt ételt biztosít; 
szükség esetén orvosi előírás szerint diétát biztosít 

- az ellátást igénybevevők az intézményben saját ruhájukat viselik, az intézmény szükség 
szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást és a textíliák, ruházat mosását, javítását, a 
házirendben meghatározott módon 

- gondoskodik: 

-  az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról – melynek keretében biztosítja: a 
személyre szabott bánásmódot; a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése 
érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést;; a szabadidő kultúrált eltöltésének 
feltételeit; a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkoztatást; az ellátottak családi és 
társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit; a gondozási, illetve rehabilitációs 
tervek megvalósítását; hitélet gyakorlásának feltételeit; segíti, támogatja az 
intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését  
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- egészségügyi ellátásáról – melynek keretében biztosítja az igényben vevő: 
egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítását; orvosi ellátását; szükség szerinti 
alapápolását (személyi higiéné biztosítása, gyógyszerezés, étkezésben, 
folyadékpótlásban, hely- és helyzetváltoztatásban, kontinenciában való 
segítségnyújtás); szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást; kórházi kezeléshez való 
hozzájutást; a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerellátást; gyógyászati 
segédeszköz ellátást  

- gyógyszereinek beszerzéséről - Az intézmény háziorvosa által összeállított 
alapgyógyszereket (intézményi 

alap-gyógyszerlista) térítésmentesen biztosítjuk az ellátottak részére. 
Az alapgyógyszerek között elsősorban a közgyógyellátási igazolványra is 
felírható gyógyszerek vannak. Kivétel, ha az adott gyógyszercsoporton belül 
nincs közgyógyellátásra felírható olyan gyógyszer, amely az adott betegség 
kezelésére megfelelő. Az alapgyógyszerek köréről a házirend 3.sz. 
mellékletében adunk tájékoztatást. 
A fentiekben nem szereplő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az 
ellátásban részesülő  fedezi. 
A térítésköteles gyógyszerekről a vezető ápoló havonta írásban elszámolást 
készít. Az ellátott gyógyszerköltségét, a tárgyhónapot követő hónap 20-ig 
számla ellenében köteles az intézmény számlájára befizetni. 
Az intézmény viseli a lakók rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükségletének teljes költségét, ha a lakónak a személyi térítési díj 
megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20%-át, vagy a lakó részére a 
költőpénzt az intézmény biztosítja. 
Az intézmény viseli a lakók rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükségletének részleges költségét, ha a lakónak a személyi 
térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a 
nyugdíjminimum 20%-át, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást 
igénybe vevő lakó egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az 
esetben az intézmény a lakó jövedelmének a költőpénz összegét meghaladó 
részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti. 
Az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségének 
viselésére, ha 
A lakó olyan jelentős ingatlanvagyon tulajdonosa, amely felett 
rendelkezési jogát más személynek az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett joga nem korlátozza, vagy 

 A lakónak tartásra köteles és képes hozzátartozója van, vagy 
Részleges költségtérítésnél a lakó a gyógyszerköltség rá eső részét 
nem fizeti meg. 
- gyógyászati segédeszközzel való ellátásáról: 
_ a test-távoli eszközöket az intézmény téríti 
_ a testközeli eszközöket az ellátott költségén biztosítjuk. 
Ha a testközeli segédeszközök költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi 
helyzete alapján nem képes, az eljárás a költségek viselésében a gyógyszerek 
beszerzésével azonos. 

- egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről; 
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- a bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevők értékeinek és 
vagyontárgyainak megőrzéséről, melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét a 
házirendben szabályoztuk. 

- alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl. 
pedikűr, fodrászat, kozmetika, masszőr) melyért – esetenként – a rendezvény önköltségét 
meg nem haladó mértékű térítési díj is kérhető. 

- az intézmény vezetője köteles gondoskodni: a jogosult és hozzátartozói közötti személyes 
kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről, az intézményben megfelelő 
helyiség biztosításával; illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási 
kötelezettségének érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben 
tartásáról. 

 

7. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 
7. Az ellátásért fizetendő térítési díj 
A térítési díj két részből tevődik össze:  
- intézményi térítési díj 
A szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A normatív állami 
hozzájárulást a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, differenciált összegű állami 
hozzájárulás esetén az intézményi térítési díjat valamennyi normatívkategóriára külön kell 
meghatározni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete 
állapítja meg.  
- személyi térítési díj 
Az ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díj, melyet az intézményvezető konkrét 
összegben állapít meg és arról az ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően 
írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési 
díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. 
Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összegű személyi térítési díjat kell 
fizetni.  
 
Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 
……………………Ft/nap, valamint……………………………Ft/hó 
 
Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 
……………………..Ft/hó/fő 
 

7.1. Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért, (a rendszeres havi jövedelme alapján,) a tárgyhónapot követő hónap 10. 
napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni. 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelemigazolásban 
meghatározott jövedelmének 80 %-át 
 
A személyi térítési díj havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma 
alapján kell meghatározni. 
 
Az intézményi térítési díj teljes összegét az ellátást igénybe vevő tartását és gondozását 
tartási, vagy öröklési szerződésben vállaló személy fizeti meg. 
 
A személyi térítési díj összege jelen Megállapodás megkötésének időpontjában                     
………………….Ft/nap.  
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A közölt mértékű személyi térítési díj megfizetését követően az ellátást igénybe vevő számára 

maradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a jogszabályok által meghatározott 

minimum összegnél: - a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

20%-ánál, - ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. 

 
7.2. A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal, vizsgálható 
felül és változtatható meg. 
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 
időpontjáról  a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a 
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. 
 
7.3./ Az ellátásban részesülő két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított 
személyi térítési díj 20%-át fizeti. 
Amennyiben az ellátásban részesülő két hónapot meghaladó távolléte ideje alatt 
egészségügyi intézményben kezelés alatt áll, a megállapított térítési díj 40%-át, egyéb okból 
való távollét esetén 60%-át fizeti. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. 
 
7.4./ Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a 
kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a 
díjhátralékot nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. A 
fenntartó a hátralék behajtása iránt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. 
törvény rendelkezései alapján intézkedik. 
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve 
elengedését kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, ki dönt a személyi térítési díj 
összegéről. 
  
8./ Érdekképviselet 
 
A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, az 
ellátottjogi képviselőnél, vagy az érdekképviseleti fórumnál: 

- az intézményben elhelyezettek jogainak megsértése, különösen személyiségi jogainak, 
kapcsolattartásának  sérelme,  

- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei 
megszegése esetén, vagy 

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. 
c.) ellátottjogi képviselő az elé terjesztett panaszt kivizsgálja, és szükség esetén további 

intézkedést kezdeményezhet, 
d.) az érdekképviseleti fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, továbbá 

intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó 
hatóságnál, illetőleg más, hatáskörrel rendelkező szervnél.  

 
9. Az intézményi jogviszony megszűnése 

 
9.1. Az ellátásra jogosult intézményi jogviszony megszűnik: 
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- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény fenntartóját 
elhelyezési kötelezettség terheli. 

- a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

- a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
bejelentését követő – a házirendben meghatározott – idő elteltével; 

- a jogosult halálával. 

- akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy 

- a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, illetve intézményi elhelyezése nem 
indokolt; és végül 

- az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a 
házirendet súlyosan megsérti. 

- az intézményi jogviszony megszüntetésére 30 napos felmondási idő figyelembe vételével 
is sor kerülhet. 

 
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, 
illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, 
vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről. 
 
9.2. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet 
kiterjed: 

- a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira; 

- az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási 
kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira és  

- minden olyan dologra, melyek – az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően – 
az intézményi jogviszony megszűntetéséhez okszerűen kapcsolódik. 

 
Nem lehet bevonni az elszámolásba a lakószoba újrafestéséhez, az intézményi 
jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket. 

 
Befejező rendelkezések 

 
10. A szerződés módosítására csak mindkét fél (fenntartó illetve intézményvezető, és az 
ellátást igénybe vevő) közös megegyezése alapján kerülhet sor.  
 
11. A szociális intézmény – tekintettel arra, hogy terhére a szerződés hosszú, és emberileg 
belátható időre szóló kötelezettséget tartalmaz – kijelenti, hogy előre nem látható rendkívüli 
helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az e szerződésből következő 
kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy 
vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják meg rendezni.  
 
12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá az 
idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
13. A megállapodás módosítása szükséges a vonatkozó szakmai jogszabályok változásakor. 
 
 

………………………………………………………… 
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……………………………   ……………………………      ……………………………                 
  ellátást igénybevevő          tartásra kötelezett        ellátást igénybevevő 
            (vagy azt vállaló személy)      törvényes képviselője 
 
 

 
…………………………………………………….. 

ellátást nyújtó intézmény 
 
 

Hozzátartozó neve:  .....................................................................................................................  

Lakcíme:  ......................................................................................................................................  

Telefonszáma:  .............................................................................................................................  

Személyi igazolvány száma:  .......................................................................................................  

 

Tanú neve:  ..................................................................................................................................  

Lakcíme:  ......................................................................................................................................  

Telefonszáma: ..............................................................................................................................    

Személyi igazolvány száma: ........................................................................................................   

 

Tanú neve:  ..................................................................................................................................  

Lakcíme:  ......................................................................................................................................  

Telefonszáma: ..............................................................................................................................  

Személyi igazolvány száma:    
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23. napirendi pont: A nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez 
megkötendő Megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-64/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás 

igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
a nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat nappali ellátást 
nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodást e határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettest a 
megállapodások megkötésére.  
A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat a nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás 
igénybevételéhez  megkötendő Megállapodás jóváhagyásáról szóló 468/2011.(X.25.) Kt. sz. 
határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 
Határid ő: azonnal 

„Melléklet a 77/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Megállapodás 

Nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez 

Amely létrejött egyrészről az  Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja 2451 Ercsi, Lejtősor 1 
képviseletében: ………………………………................................................intézményvezető.  

Másrészről: 
a,  Név:   

Leánykori név:  
 Lakcím:    

Telefonszám: 
Anyja neve: 

 
Születési hely:  
Születési idő:  
Taj szám: 

b, Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője: 
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Név:      
Lakcím:     
Telefonszám: 
Anyja neve: 

Születési idő 

Születési hely: 

között az alábbi tartalommal: 

Az intézményi szociális alapszolgáltatás 

e.) 20………………….-től kezdődően  

f.) határozatlan időre 

Az ellátás időtartama határozott 

a) 20……….-tól-20………..-ig terjedő időre. 

Az idősek klubja szolgáltatásai: 

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 
szerint nappali ellátást biztosítja az ellátást igénybevevő számára. 

Az alapszolgáltatás - nappali ellátás - körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: 
-  étkezés biztosítása, igény szerint reggeli és  ebéd  

- személyi higiéné biztosítása 

- mentális ellátás 

- érdekvédelem, információ nyújtás, ügyintézésben segítés 

- szükség szerint ruházat mosatása 

- egészségügyi ellátás keretében szűrővizsgálat, felvilágosító előadások. 

- kulturális szabadidős tevékenység 

- egyéb szolgáltatások: térítés ellenében: fodrász, manikűr, pedikűr 

 

Az ellátást igénybevevő tájékoztatása. 

Az ellátást igénybevevő tudomásul veszi az: 

- az intézményben biztosított szolgáltatásra 

- az ellátást igénybevevőt érintő, az intézmény által vezetett nyilvántartásra 

- az ellátást igénybevevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére. 

- a panaszjog gyakorlásának módjára 

- az intézmény házi rendjére vonatkozó előírásokat, szabályokat. 

 

Az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való 
jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely 
a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az 
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intézményvezetőt. 
 

Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve 
hozzátartozóját: 

-  az ellátást igénybevevő állapotáról 

- az ellátás ideiglenes szüneteléséről, 

- személyi térítési díjhátralék következményeiről. 

A személyi térítési díj megállapításának és fizetésének szabályai: 
 
A térítési díj két részből tevődik össze:  
- intézményi térítési díj 
A szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A normatív állami 
hozzájárulást a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, differenciált összegű állami 
hozzájárulás esetén az intézményi térítési díjat valamennyi normatívkategóriára külön kell 
meghatározni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete 
állapítja meg.  
- személyi térítési díj 
Az ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díj, melyet az intézményvezető konkrét 
összegben állapít meg és arról az ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően 
írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési 
díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. 
Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összegű személyi térítési díjat kell 
fizetni.  

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott-az 
intézményvezető által kiállított  – jövedelemigazolásában meghatározott – jövedelmének 

- 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátást és az ott étkezés esetén. 

 
Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 
……………………Ft/nap,  
 
Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 
……………………..Ft/hó/fő 
 

6.1 A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodás 
aláírásától 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 
 
6.2 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető 
erre vonatkozó értesítésének kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Képviselő 
Testülethez fordulhat. Ilyen esetben a Képviselő Testület dönt a személyi térítési díj 
összegéről.  
 
6.3 A térítési díj fizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig 
köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 

6.4 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj fizetésének nem tesz eleget az 
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az 
elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot 
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nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként tájékoztatja a Polgármestert. A 
Polgármester a hátralék behajtása iránt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 
1990.évi XCI. Törvény rendelkezései alapján intézkedik. 

Az ellátást igénybevevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével és 
megszűnésével, valamint érdekeinek megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet 
elő az intézményvezetőhöz. 
A panasz elbírálásra jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt az 
intézkedésről. 
Ha a panasztevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet vagy a panasz kivizsgálására 
jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 

Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével ( ez esetben az intézmény fenntartóját 
elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybevevővel szemben) 

- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével. 

- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn. 

- ha az ellátást igénybevevőt másik intézménybe kell elhelyezni, 

- ha az intézményi elhelyezés nem indokolt. 

- ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti. 

- ha az ellátást igénybevevő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési 
kötelezettségének  

-  ha az ellátást igénybevevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az 
intézményvezetőnél. 
 

Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető az ellátást igénybevevő közös 
megegyezése alapján kerülhet sor. 

 
Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást 

igénybevevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, 
az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését.. 
 

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban 
tárgyalás útján rendezik. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

Ercsi, 20……………………………… 

 

 
 az intézmény     törvényes     ellátást 
képviseletében      képviselő          igénybevevő 
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24. napirendi pont: A Házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő 
Megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-65/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy szavazzanak arról. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez 

megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
a házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat a házi 
segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodást e határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettest a 
Megállapodások megkötésére.  
A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat házi segítségnyújtás ellátás 
igénybevételéhez megkötendő Megállapodás jóváhagyásáról szóló 466/2011.(X.25.) Kt. sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
    Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 78/2016. (II.11.) Kt.sz. határozathoz” 

 

Megállapodás 

 Házi segítségnyújtás ellátás igénybevételéhez 

Amely létrejött egyrészről az Ercsi  Szociális Szolgálat 2451 Ercsi, Lejtősor 1 (Kossuth u. 12. 
sz. alatti telephelyén)       képviseletében: 
….……................................................intézményvezető.  

Másrészről: 
a,  Név:   

Leánykori név:  
 Lakcím:    

Telefonszám: 
Anyja neve: 
Születési hely:  
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Születési idő:  
Személyi igazolványszám:  
Taj szám: 

b, Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője: 

Név:      
Lakcím:     
Telefonszám: 
Anyja neve: 

Születési idő 

Születési hely: 

között az alábbi tartalommal: 

Az intézményi szociális alapszolgáltatás 

g.) 20………………….-től kezdődően  

h.) határozatlan időre 
i.) Szociális segítés keretében és vagy Személyi gondozás keretében: 

Az ellátás időtartama határozott 

a) 20……….-tól-20………..-ig terjedő időre. 
b) Szociális segítés keretében és vagy Személyi gondozás keretében: 

A házi segítségnyújtás szolgáltatásai: 

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 
szerint házi segítségnyújtás biztosítja az ellátást igénybevevő számára. 
Szociális segítés keretében : 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben) 
- mosás 
- vasalás 
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 
- mosogatás 
- ruhajavítás 
- közkútról, fúrtkútról vízhordás 
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel) 
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 
- kísérés 
Személyi gondozás keretében: 
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 
Gondozási és ápolási feladatok körében: 
- mosdatás 
- fürdetés 
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- öltöztetés 
- ágyazás, ágyneműcsere 
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
- haj, arcszőrzet ápolás 
- száj, fog és protézis ápolás 
- körömápolás, bőrápolás 
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 
- mozgatás ágyban 
- decubitus megelőzés 
- felületi sebkezelés 
- sztómazsák cseréje 
- gyógyszer kiváltása 
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 
- vérnyomás és vércukor mérése 
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig) 

 

Az ellátást igénybevevő tájékoztatása. 

Az ellátást igénybevevő tudomásul veszi az: 

- az intézményben biztosított szolgáltatásra 

- az ellátást igénybevevőt érintő, az intézmény által vezetett nyilvántartásra 

- az ellátást igénybevevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére. 

- panaszjog gyakorlásának módjára vonatkozó előírásokat, szabályokat. 

 

Az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való 
jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely 
a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az 
intézményvezetőt. 
 

Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve 
hozzátartozóját: 

-  az ellátást igénybevevő állapotáról 

- az ellátás ideiglenes szüneteléséről, 

- személyi térítési díjhátralék következményeiről. 

A személyi térítési díj megállapításának és fizetésének szabályai: 
A térítési díj két részből tevődik össze:  
- intézményi térítési díj 
A szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A normatív állami 
hozzájárulást a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, differenciált összegű állami 
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hozzájárulás esetén az intézményi térítési díjat valamennyi normatívkategóriára külön kell 
meghatározni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete 
állapítja meg.  
- személyi térítési díj 
Az ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díj, melyet az intézményvezető konkrét 
összegben állapít meg és arról az ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően 
írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési 
díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. 
Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összegű személyi térítési díjat kell 
fizetni.  

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott – az 
intézményvezető  által kiállított jövedelemigazolásában meghatározott – jövedelmének 

        -   20%-át házi segítségnyújtás, 

  - 30%-át, a házi segítségnyújtás melletti étkezést  biztosítása esetén. 

Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 
……………………Ft/nap,  
Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 
……………………..Ft/hó/fő 

 
6.1 A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodás 
aláírásától 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 
6.2 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető 
erre vonatkozó értesítésének kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Képviselő 
Testülethez fordulhat. Ilyen esetben a Képviselő Testület dönt a személyi térítési díj 
összegéről.  
6.3 A térítési díj fizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig 
köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 

6.4 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj fizetésének nem tesz eleget az 
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az 
elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként tájékoztatja a Polgármestert. A 
Polgármester a hátralék behajtása iránt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 
1990.évi XCI. törvény rendelkezései alapján intézkedik. 

Az ellátást igénybevevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony 
keletkezésével és megszűnésével, valamint érdekeinek megsértésével kapcsolatban 
panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz. 
A panasz elbírálásra jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt az 
intézkedésről. 
Ha a panasztevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet vagy a panasz 
kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához 
lehet fordulni. 

Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével ( ez esetben az intézmény fenntartóját 
elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybevevővel szemben) 

- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével. 
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- ha az intézményi jogviszony feltételei már nem állnak fenn. 

- ha az ellátást igénybevevő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési 
kötelezettségének  

-  ha az ellátást igénybevevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az 
intézményvezetőnél. 
 

Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető az ellátást igénybevevő közös 
megegyezése alapján kerülhet sor. 

Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást 
igénybevevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, 
az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését.. 
 

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban 
tárgyalás útján rendezik. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

Ercsi, 20……………………… 

 
 az intézmény     törvényes     ellátást 
képviseletében      képviselő          igénybevevő 
 
 

 
 

25. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-66/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy az Alapító Okirat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító 
Okiratának módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító 
Okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával e határozat 
1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján elfogadja. 
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Az Alapító Okirat módosításokkal egységes szövegét e határozat 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Cserkutiné Herédi Erika megbízott intézményvezető 
Határid ő: azonnal 

 „1. sz. melléklet a 79/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 Okirat száma: 656-3/2016 

Módosító okirat 
 
Az Ercsi Szociális Szolgálat, az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 
2014. november 25. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Ercsi Szociális Szolgálat 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 2451 Ercsi, Lejtő sor 1.  
1.2.2.telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Ercsi Szociális Szolgálat 2451 Ercsi, Kossuth u. 12. 

 
2. Az alapító okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 

 
3. Az alapító okirat a következő sorokkal egészül ki: 
 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 

 
4. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 

 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe, mely a módosított okirat 3.1. pontjában szerepel, az 
alábbiak szerint módosul: 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

 
6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.5. pontjában szerepel, a 

következő rendelkezés lép: 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási területe 
 

6. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 
 

7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.2 és 4.3. pontjaiban 
szerepel, a következő rendelkezések lépnek: 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv ellátja a szociális és 
gyermekjóléti alapfeladatokat, illetve egyes önként vállalt feladatokat, így különösen az 
időskorú és demens betegek tartós bentlakásos ellátását. Továbbá szociális étkeztetési, házi 
segítségnyújtási szolgáltatásokat is nyújt a szerv. 

 

8. Az alapító okirat 8., 9. és 10. pontjai elhagyásra kerülnek. 
 

9. Az alapító okirat 11. pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.4. pontjában szerepel, a 
következő rendelkezés lép: 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
3 102031 Idősek nappali ellátása 
4 102032 Demens betegek nappali ellátása 
5 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
6 107051 Szociális étkeztetés 
7 107052 Házi segítségnyújtás 

 
10.  Az alapító okirat 12. pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.1. pontjában szerepel, a 

következő rendelkezés lép: 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális közszolgáltatások alaptevékenységként történő 
ellátása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 
személyes gondoskodást nyújtó ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében foglalt ellátása. 

 
11.  Az alapító okirat 13. pontja helyébe, mely a módosított okirat 5.1. és 5.2. pontjaiban 

szerepel, a következő rendelkezések lépnek: 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet előírásai 
szerint. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény  
 
12. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
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Kelt: Ercsi, 2016. február 11. 
P.H. 

Győri Máté 
polgármester 

 
„2. sz. melléklet a 79/2016. (II.11.) Kt. számú határozathoz” 

 
Okirat száma: 656-4/2016 

Alapító okirat 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Ercsi Szociális 
Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1.   A költségvetési szerv megnevezése: Ercsi Szociális Szolgálat 
1.2.   A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2451 Ercsi, Lejtő sor 1.  
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Ercsi Szociális Szolgálat 2451 Ercsi, Kossuth u. 12. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális közszolgáltatások alaptevékenységként történő 

ellátása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében foglalt 
ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 



147 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv ellátja a szociális és 
gyermekjóléti alapfeladatokat, illetve egyes önként vállalt feladatokat, így különösen az 
időskorú és demens betegek tartós bentlakásos ellátását. Továbbá szociális étkeztetési, 
házi segítségnyújtási szolgáltatásokat is nyújt a szerv. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
3 102031 Idősek nappali ellátása 
4 102032 Demens betegek nappali ellátása 
5 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
6 107051 Szociális étkeztetés 
7 107052 Házi segítségnyújtás 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási 

területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 257/2000. (XII.26.) Korm. 
rendelet előírásai szerint. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény  
 

Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 25. napján kelt, Ercsi 
Város Önkormányzat Képviselő-testület 363/2014 (XI. 25.) határozatával elfogadott alapító 
okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Ercsi, 2016. február 11. 

P.H. 

Győri Máté 
  polgármester 
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26. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtandó 
pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-44/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 28. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 9 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatok véleményezésére, illetve a pályázók meghallgatására a Kjt. 
20/A. § (6) bekezdése alapján bizottságot választ. 
 
A bizottság  elnöke: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc önkormányzati képviselő  
  tagjai:   Kerekes László delegált szakértő  
    Dr. Feik Csaba jegyző  
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

27. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről és az 
adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-22/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. számú melléklete, majd kérdezi jegyző úrtól, hogy kíván-e valamit 
hozzáfűzni? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző hozzáteszi, hogy a beszámolót minden bizottság megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére. Ezen kívül egyebet hozzáfűzni nem kíván. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának a 
pörgős munkavégzést, majd először az első határozati javaslatról kéri a szavazást. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Feik Csaba jegyzőnek az Ercsi 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évben 
végzett adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett adóztatási feladatairól szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Feik Csaba jegyzőnek az Ercsi 
Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett adóztatási feladatairól szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
28. napirendi pont: A vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-50/2016. iktatószámú előterjesztést, (jegyzőkönyv 
30. számú melléklete), majd átadja a szót Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke részére. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, Ercsi Város Önkormányzat SzMSz-e alapján a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság feladata és hatásköre az, hogy ellenőrizze a képviselők 
és családtagjaik vagyonnyilatkozata bevallását. A bizottság ennek a feladatának a 2016. 
február 4-i ülésén eleget tett, erről határozat is született. Javasolja a Képviselő-testület részére, 
hogy a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. 
 
Győri Máté polgármester, miután kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló 
tájékoztató tudomásul vételéről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-56/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 31. számú mellékletét képezi, majd néhány határozattal kapcsolatban 
részletesebben kíván tájékoztatást adni. Először a 430/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozattal 
kapcsolatban mondja el azt, hogy a pályázati eljárás valóban folyamatban van, sőt, hamarosan 
le is zárul. Tömeges jelentkezés nincs, kilátásban van egy hölgy, aki rezidensként tudna jönni 
a városba. Ezután a 471, 472. Kt. sz. határozatokkal kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, 
hogy – bár a legjobb hiszemben lett odaírva, hogy a szerződés megkötésre került – a 
szerződések még nincsenek aláírva. Bár a tárgyalások megtörténtek, jelenleg az Eon 
jogászainál vannak a szerződések. Az önkormányzatnak majdnem 6 millió forintos tartozását 
mutatta ki az Eon, ezt az összeget azonban részünkről vitatni lehet. Ebben az ügyben is 
folytak tárgyalások, jelenleg 2.300.000 Ft + Áfa tartozásra sikerült lealkudni az összeget, 
továbbá kérte a szolgáltatók, hogy az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében a 
kifizetés két részletben – márciusban és szeptemberben – történhessen meg. Majd a 490. Kt. 
sz. határozattal kapcsolatban tájékoztat arról, hogy az adásvételi szerződés az ülést követő 
napon kerül majd aláírásra az eladó részéről is. Majd rátér a polgármesteri tájékoztató szóbeli 
kiegészítésére. Elmondja, a KEOP-os pályázat (iskola felújítás) során feltárt hiányosságok 
tekintetében a tárgyalás megtörtént, konstruktív hozzáállást tapasztalt a kivitelezők részéről, s 
bízik benne, hogy a problémák elhárításra kerülnek majd. A Teleki Blanka utcai főnyomó 
csőcserével kapcsolatban elmondja, maga a csőcsere megtörtént, az út helyreállítása még 
hátra van, hiszen fagyos, esős, saras idők voltak, s az ilyen állapotú (saras, vizes) útra nem lett 
volna értelme a murvát rászórni. Majd a 2. oldalon található, egyeztető tárgyalás az 
UVATERV, NFI-vel kapcsolatban mondja el azt, hogy a Vasútállomás épületének 
mihamarabbi, a projekt elején történő felújítását kérte tőlük, amelytől a cég nem zárkózott el, 
a vízház épületét azonban ők haszontalannak titulálták. Ez utóbbi megmentéséért a városnak 
kell lépéseket tennie. A TOP-os pályázati lehetőségekről szintén tárgyalásokat folytattak 
alpolgármester úrral közösen, s jelenlegi állás szerint 890 millió forint lenne az az összeg, 
amit terület- és lakosságarányosan Ercsi városának jutna. Majd az Eötvös kápolnával 
kapcsolatban mondja el, hogy egy jótékonysági bál keretében 1 millió Ft-ot gyűjtöttek össze 
annak felújítása céljából. Erre a célra 74 millió Ft már félre van téve a Forster Központnál, 
ami most kiegészült további 1 millió Ft-tal. A jótékonysági bált a Fejér Megyei Hírlap 
szervezte, azonban Ercsi képviselőit elfelejtették meghívni erre a rendezvényre. Ezután a GFT 
módosításával kapcsolatban emlékezteti a testület tagjait, hogy azzal vannak még feladataik. 
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Vannak még olyan utcák, melyek nincsenek rákötve a csatornára. További módosításként 
szerepelne még a tisztító pontok kialakítása, mivel, mióta a szivacsos tisztítást alkalmazzák, 
azóta javult a víz minősége a városban. Vannak további alternatívák is a víz minőségének 
javítására, pl. az egyik utcában egy háznál felszerelésre került egy 20.000 Ft értékű vízszűrő 
berendezés, s míg a környékről érkeztek panaszbejelentések, ebből az ingatlanból nem. Majd 
a laktanya értékesítésével kapcsolatban elmondja, sikerült egyeztetnie a Honvédelmi 
Miniszterrel, s annyi az előrelépés a dologban, hogy már nem csak egyben kívánják 
értékesíteni a területet. Ezután a tanuszodáról mondja el, hogy sajnos az még mindig nem 
üzemel, a víz még csak 29 fokos. Arról van szó, hogy a fűtéskorszerűsítés után sajnos 
folyamatosan jönnek elő a hibák. A vegyszeradagoló sem jó, azt kézzel szükséges adagolni. 
Baj van a hőcserélővel, a szivattyúval, stb. A megoldáson azonban rajta vannak, főként a 
Dunakavics Kft. Egyéb kiegészíteni valót nem kíván hozzátenni, kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy a beszámoló 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, 
mindenkinek megköszöni a munkát, s a Képviselő-testület 2016. február 11-i nyílt ülését 
19.10 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
   
 

 
Győri Máté         Dr. Feik Csaba   

           polgármester                        jegyző 
 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József   
         képviselő          képviselő 
   jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


