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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. május 31-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:    
 
174/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2016. május 31-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
175/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Országos Rendőr-főkapitányság Fejér Megyei 

Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság 
Ercsi város 2015. évre vonatkozó bűnügyi-közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
176/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul 
vételéről  

 
177/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. a Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatójának tudomásul vételéről  
 
178/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi 

tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolójának 
elfogadásáról 

 
179/2016. (V.31.) Kt. sz. hat.  a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 
 
180/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére szerver, valamint 

szerverszoftver beszerzéséről szóló döntéshozatal 
elnapolásáról 

 
181/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. a Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójáról és az 

üzemeltetési bevételeinek és  kiadásainak elszámolásáról  
 
182/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

részére szerzői jogdíjak kiegyenlítésére előirányzat 
biztosításáról 
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183/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság 
megválasztásáról 

 
184/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
185/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
186/2016. (V.31.) Kt. sz. hat.  a 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről 
 
187/2016. (V.31.) Kt. sz. hat.  az iskolai, óvodai beiratkozásokról szóló tájékoztatókról 
 
188/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról 

 
189/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

megbízásáról  
 
190/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. a települési önkormányzati környezetvédelmi alap 

felhasználásáról 
 
191/2016. (V.31.) Kt. sz. hat.  a mobil színpad felújítására előirányzat biztosításáról 
 
192/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és 

csapadékvíz elvezetésének tervezésére pótelőirányzat 
biztosításáról 

 
193/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. a GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő sikerdíj 

kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 
 
194/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 

782/1.) alatt lévő ingatlanok megvásárlásának 
felajánlásáról 

 
195/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. a csatornatisztító jármű garázsának bővítésére 

előirányzat biztosításáról 
 
196/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
197/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázaton történő 
részvételről 
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198/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

 
199/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázat benyújtásához szükséges megalapozó 
dokumentum elkészítésére előirányzat biztosításáról 

 
200/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére 
előirányzat biztosításáról 

 
201/2016. (V.31.) Kt. sz. hat. az utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai 

felmérések elvégzéséhez előirányzat biztosításáról 
 
 

R e n d e l e t 
 

9/2016. (VI.2.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól 

 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2016. 

május 31-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester     

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

 Gólics Ildikó képviselő 
 Karsai Gergely képviselő   
 Lippai Csaba képviselő  
 Propszt Zsolt képviselő    
 Sandi József képviselő 

                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a képviselőket, intézményvezetőket, 
meghívott, jelenlévő vendégeket, s a Képviselő-testület 2016. május 31-i nyílt ülését 18.00 
órakor megnyitja. Elmondja, a meghívó szerint 22 napirendi pont szerepel, azonban azt plusz 
négy napirendi ponttal kiegészíteni kívánja, így 26 napirendi pontról szükséges tárgyalni. 
Elmondja, Karsai képviselő úr jelezte, hogy később fog tudni csatlakozni az üléshez, amely 8 
képviselő jelenlétével határozatképes. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve azokon kívül? 
 
Gólics Ildikó képviselő napirendi pontok tárgyalása előtt szeretne egy meghívót átadni. 
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Győri Máté polgármester kéri, hogy aki a plusz négy napirendi ponttal kibővített napirendi 
pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. május 31-i nyílt 
ülése napirendjeiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2016. május 31-i nyílt ülése napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
 

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Gárdonyi 
Rendőrkapitányság 2015. évre vonatkozó bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
2. Az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 

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

3. A Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. Az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

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

 
5. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 

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

 
6. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, szerver, valamint szerverszoftver beszerzésére 

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

 
7. Az Ercsi Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 

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

 
8. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére, szerzői jogdíjak 

kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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9. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 
benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
10. Beszámoló az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai munkájáról, valamint a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság  

                           a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
11. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                  a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
12. A nyári gyermekétkeztetésről 

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

                                 a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
13. Az iskolai, óvodai beiratkozásokról szóló tájékoztató elfogadásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
14. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat 

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

 
15. Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 

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

 
16. Mobil színpad felújítására előirányzat biztosításáról 

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

 
17. A Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének 

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

 
18. A GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő sikerdíj kiegyenlítésére előirányzat 

biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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19. Az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 782/1.) alatt lévő ingatlanok 
vételi ajánlatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
20. Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 
21. A csatornatisztító jármű garázsának átépítésére előirányzat biztosításáról 

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

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

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
23. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 

kódszámú pályázaton történő részvételről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
24. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
25. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
26. Az utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérések elvégzésére előirányzat 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester átadja a szót Gólics Ildikó képviselő részére. 
 
Gólics Ildikó képviselő örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ercsi Város Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzata és a Zorica táncegyüttes a Dunamenti Rácok Találkozóját fogja 
megrendezni, valamint a Julcsika-Tercsike dalos találkozó második alkalommal kerül 
megrendezésre. Az esemény június 25-én déli 12 órakor kezdődik majd, a meghívón látják 
majd, hogy milyen híres és nagymúltú zenekarok tisztelik majd meg városunkat. 18 órától 
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pedig – lent a Kikötő étteremhez – a Babra zenekarral táncházra hív minden táncos kedvű 
érdeklődőt. Amennyiben kulturált szórakozásra van igény, ezt a díjtalan rendezvényt jó 
szívvel tudja ajánlani. Majd hozzáteszi még, a rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap is 
támogatja. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a június egy eseménydús hónap lesz. A Trianoni 
megemlékezés június 4-én lesz, majd a Honda Shadow találkozó 18-án kerül majd 
megrendezésre. Majd, miután több napirendi pont előtti hozzászólás nem érkezik, rátér az 1. 
napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: Az Országos Rendőr-főkapitányság Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság 2015. évre vonatkozó bűnügyi-
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-150/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd tisztelettel köszönti a napirendi pont kapcsán 
megjelent Dr. Sági János rendőr ezredes urat, aki a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője és 
az Ercsi Rendőrőrs vezetőjét, Szabó Zoltán rendőr alezredes urat. Kérdezi, hogy kívánnak-e 
szóbeli kiegészítést tenni a leírt beszámolóhoz? 
 
Szabó Zoltán rendőr alezredes, az Ercsi Rendőrőrs vezetője elmondja, hogy a beszámolót 
az önkormányzat részére megküldték, azt ő szóban annyival kívánja kiegészíteni, hogy 
szeretné megköszönni a városnak a tavalyi év során a rendőrőrs részére nyújtott anyagi 
támogatását, továbbá a lakosság türelmét, melyet a közbiztonság kapcsán feléjük tanúsítottak. 
Úgy érzi, hogy az, hogy 2015-re javuló tendenciát mutatott a város közbiztonsági helyzete, 
köszönhető a város lakosságának is, a Közbiztonsági munkacsoportnak és a városvezetésnek 
is. Köszöni még egyszer. Majd elmondja még, a rendőrkutyával kapcsolatos dolog is 
egyenesbe jött, egyik kollégája augusztus hónapban kezdi meg a kiképzését, s már a 
megfelelő kutyát is sikerült kiválasztaniuk. Kéri, hogy amikor ennek az ügynek a kapcsán kell 
döntést hozniuk, támogassák majd azt. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, ennek nagyon örül, támogatni pedig akkor fogják tudni, 
ha már tudják azt, hogy mekkora összegű támogatásra van szükség. Kérdése az, hogy mikorra 
várható a rendőrkutyás rendőr szolgálatba állása a városban? 
 
Szabó Zoltán, az Ercsi Rendőrőrs parancsnoka válaszol, jövő év tavasszal. 
 
Dr. Sági János rendőr ezredes, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője tisztelettel 
köszönti a Képviselő-testület tagjait s a jelenlévőket, majd elmondja, a 2015. év egy 
rendkívüli küzdelmes, ugyanakkor egy rendkívül kiegyensúlyozott év volt. Minden testületi 
ülésen el szokta mondani, hogy a számadatok néha megtévesztőek. Az a legfontosabb, ahogy 
a lakosság a városban érzi magát, vagyis, hogy milyen az emberek biztonságérzete. Majd 
elmondja, Ercsi város bűnügyi helyzetét már a 2015. július 1-i területváltás előtt is ismerték, a 
tó környéke erősen fertőzött volt, ezért nekik volt rálátásuk az itteni dolgokra. A területváltás 
előtt polgármester úrnak arra tett ígéretet, hogy a váltás után sem fog rendőri erőket elvonni a 
városból, nem fogja a tó környékét erősíteni ercsi munkatársakkal. Természetesen egy 
rendőrkapitányságról, sőt, egy megyéről van szó, tehát, ha valakinek erősítésre van szüksége, 
akár még a sárbogárdi rendőrkapitányságról is fognak ide jönni. Ezt az ígéretét, továbbá a 
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kutyás rendőrre tett ígéretét is betartotta. Azonban egy elvonásról mégis szót kell ejtenie, ami 
nem haladta meg egyetlen rendőrkapitányságról elvont rendőrök számát sem, ez pedig a 2015 
augusztusában kezdődő migrációs válság. Ercsi rendőreinek is részt kellett a migrációs 
nyomás elleni küzdelemben. Azt azonban nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy a kieső 
közterületi órák megváltásra kerültek, azaz, ezeket az órákat a rendőröknek szabadidőben nem 
kellett kiadni. Ami szintén nagyon fontos, hogy a város adománya jóvoltából tudtak 
rendezvényeket biztosítani, s nem a migráns helyzet miatt ment el a túlóra. Köszöni mind az 
anyagi, mind pedig a lelki támogatást, amit kaptak, s kéri, hogy 2016-ban ugyanúgy 
támogassák a rendőrség munkáját a továbbiakban is. Majd elmondja még, úgy látják, hogy 
2016 első félévében tovább folytatódik a kedvező keletkezési folyamat, s bízik abban, hogy 
ezt a lakosság is így érzi. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a beszámolót, majd elmondja, a területi illetékesség 
váltástól egy picit tartott, azonban úgy látja, hogy annak semmiféle negatív következménye 
nincs, sőt, az illetékességváltás magával hozta az ügyészségváltást is, s úgy látja, hogy ez az 
ügyészség sokkal hatékonyabban lép fel, mint a korábbi. A kutyának nagyon örülnek, továbbá 
a közbiztonság megerősítésében részt vevő szervek, csoportok közti párbeszédnek is nagyon 
örül, úgy látja, hogy az nagyon jól működik. Majd, miután egyéb kérdés, hozzászólás nem 
hangzik el, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Rendőr-főkapitányság Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság Ercsi város 2015. évre vonatkozó 

bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
az Országos Rendőr-f őkapitányság Fejér Megyei Rendőr-f őkapitányság Gárdonyi 

Rendőrkapitányság Ercsi város 2015. évre vonatkozó bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Rendőr-főkapitányság Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének Ercsi város 2015. 
évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatójáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-150/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd gratulál Christe Rezsőnek, az Ercsi Polgári 
Őrség vezetőjének az „Év polgárőre” címhez, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, 
kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának 
tudomásul vételéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgári Őrség Egyesület 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3. napirendi pont: A Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-152/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? 
 
Propszt Zsolt képviselő elmondja, Szabó Zsolt, a Sina Polgárőr Egyesület vezetője 
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, megköszöni a polgárőrség 
munkáját, majd kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

a Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul 
vételéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sina Polgárőr Egyesület 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

4. napirendi pont: Az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 400-153/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Ökrös Árpád, az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kirendeltség-vezetője tisztelettel 
köszönti a Képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket, majd elmondja, néhány szóban szeretné 
bemutatni az ő tevékenységüket. Elmondja, az Érdi Tűzoltóparancsnokság 20 település 
védelmét látja el, s Ercsi védelmét biztonságosnak látja, hiszen a városban adódó események 
felszámolásában számos esetben a FER Tűzoltóság is részt vesz. Majd elmondja még, a 
katasztrófavédelem nagyon nagy hangsúlyt fektet az önkéntességre, az önkéntes tűzoltó 
egyesületek felügyelete is hozzájuk tartozik. Az önkéntesek ugyanazt a képzést kapják, mint a 
hivatásosak, 40 órában, s ugyanazokba a feladatokba lehet őket bevonni is. Ezután elmondja, 
a 2014. évvel összehasonlítva a statisztika nem sokat változott, Ercsi városa továbbra is elől 
jár az eseményszámokban. 2014-ben 83, 2015-ben 81 vonulás történt a városban, a 
leggyakoribb helyszínek pedig az Egressy utca, Nefelejcs utca, Lavotta utca, Május 1 körút, 
tehát, gyakorlatilag a Vasútállomás környékére tehető a legtöbb vonulás helyszíne. Ezután 
elmondja, tartanak képzéseket is, a 2015. év során 4.361 gyermek volt velük kapcsolatban 
(iskolákban, óvodákban). Mivel fontosnak tartják az utánpótlást, ezért közösségi szolgálatot is 
szoktak szervezni, amely úgy működik, hogy náluk jelentkezik egy gyermek, hogy a 
szakközépiskola által előírt 50 munkaórát a Tűzoltóságnál szeretné eltölteni, s nekik erre 
lehetőséget adnak. Ehhez az iskola és az igazgatóság között szükséges egy megállapodás 
megkötése. A gyerekek általában a híradó ügyeleten vagy a karbantartásban szoktak segíteni. 
Majd elmondja még, tavaly volt egy külső és belső védelmi tervgyakorlat, melynek 
alkalmával egy veszélyes anyag felfogást és annak elhárítását immitáltak, Ercsiben, a Rába 
pataknál.  
 
Győri Máté polgármester köszöni a kiegészítést, illetve a városban végzett munkát is. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése? 
 
Gólics Ildikó képviselő kérdezi, hogy a szabadtéri tűz Ercsiben még gyakori-e ebben az 
évben? 
 
Ökrös Árpád, az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kirendeltség-vezetője erre 
válaszul elmondja, eddig még nem nagyon jellemző, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy 
ez az időszak, amikor megkezdődnek. A Vasútállomás környékén a hulladékot meggyújtják, s 
felügyelet nélkül hagyják. Ebből szokott a probléma lenni, ezért azt kérte polgármester úrtól, 
hogy a polgárőrséget arra sűrűbben mozdítsák ki, illetve beszéljenek a kisebbségi 
önkormányzat vezetőjével, aki talán hatással lenne az ott élőkre. 
 
Gólics Ildikó képviselő kérdezi, hogy mi az, amit a szabadtéri tüzek ellen tehetnek? 
 
Papp György alpolgármester megemlíti, hogy van Ercsiben a Közbiztonsági Munkacsoport, 
mely rendszeresen ülésezik, s ezúton sok szeretettel meghívja kirendeltség-vezető urat a 
következő ülésre annak érdekében, hogy a Gólics képviselő asszony által feltett javaslatot 
megtárgyalhassák, továbbá elmondja még, a munkacsoport havi rendszerességgel összeül, 
bármelyik ülésen szívesen látják a Tűzoltóság képviseletét. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2015. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló 
beszámolójának elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2015. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

5. napirendi pont: A térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-168/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, erre a célra már tett 
félre pénzt a testület, azonban az árajánlat szerint azt az összeget ki kell egészíteni. Majd 
elmondja még, amennyiben sikerül azzal a helyi vállalkozóval megegyezni, aki a földmunka 
elvégzését elvállalta, az 500 ezer Ft-tal kevesebbe kerül majd. Majd kérdezi, érkeztek-e 
további árajánlatok?  
 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető válaszol, nem érkeztek további 
árajánlatok erre. 
 
Papp György alpolgármester kiment a Tanácsteremből, így a szavazásban 7 képviselő vesz 
részt. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az árajánlatok beszerzéséről a munkatárs 
gondoskodjon, továbbá azt kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy keretösszeg 
meghatározásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére 
bruttó 1.029.079,- Ft pótelőirányzatot biztosít a 2016. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 2016. évi költségvetési rendelet 
módosításának előkészítésére. 
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Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. június 30., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
 

6. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére, szerver, valamint 
szerverszoftver beszerzésére előirányzat biztosításáról szóló döntéshozatal 
elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-170/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd elmondja még, az árajánlatok közt 
különbségeket lát. Mégpedig, az egyik ajánlat csak eszköz beszerzésre vonatkozik, míg a 
másik telepítésre is. Bízott abban, hogy a napirendi pont tárgyalásáig Karsai képviselő úr 
megérkezik, s fog tudni segíteni társainak. Mivel Karsai képviselő úr még nincs jelen, ezért 
Hujber Istvánt, a Kocka Kuckó Kft. ügyvezetőjét kéri fel arra, hogy segítsen az ajánlatokat 
értelmezni. 
 
Hujber István elmondja, ők azért 6 db szerverre adták az ajánlatukat, mert azok 5 db-os 
csomagolásban vannak, tehát összességében ugyanúgy 30 db, mint a másik ajánlaton is.  
 
Papp György alpolgármester visszatért a Tanácsterembe, így újra 8 képviselő vesz részt a 
szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester javasolja a döntéshozatal elnapolását, mivel az egyik ajánlat 
tartalmazza a telepítés költségeit is, a másik pedig nem, így nem tudnak róla döntést hozni. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata? Miután nincs, kéri, hogy az elnapolásról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére 
szerver, valamint szerverszoftver beszerzéséről szóló döntéshozatal elnapolásáról 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére szerver, valamint szerverszoftver beszerzéséről 
szóló döntéshozatal elnapolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére szerver, 
valamint szerverszoftver beszerzéséről szóló döntéshozatalt a Képviselő-testület 2016. június 
28-i nyílt ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2016. június 28-i nyílt ülésre 
 

7. napirendi pont: Az Ercsi Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester   
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-149/2016. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 9. számú melléklete), majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel? 
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Papp György alpolgármester újra kiment a Tanácsteremből, így a szavazásban 7 képviselő 
vesz részt. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság ülésén 
elfogadták, hogy kérik a belső ellenőrzés lefolytatását. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, észrevétel nem érkezik, kéri, hogy a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójáról és 
az üzemeltetési bevételeinek és kiadásainak elszámolásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

a Naplemente Bt. 2015. évi beszámolójáról és az üzemeltetési bevételeinek és  
kiadásainak elszámolásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Bt. 2015. évi beszámolóját 
elfogadja. A Képviselő-testület a Naplemente Bt. végleges beszámolója alapján 559.904,- Ft 
előirányzatot biztosít a temető fenntartási kiadásaihoz, az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a kifizetés érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 
 

8. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére, szerzői 
jogdíjak kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-148/2016. számú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Gólics Ildikó képviselő kérdezi, hogy a felelősségre vonás kérdése rendezhető-e az ügyben? 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a követelés jogos, csupán a fizetési fegyelemben volt 
probléma, felelősségre vonás nem terheli az előző intézményvezetőt, azonban levél 
formájában a dologról tájékoztatni fogja őt. 
 
 
Sandi József képviselő kérdése, hogy amennyiben ez az összeg be lett tervezve az intézmény 
az évi költségvetésébe, kifizetés azonban nem történt, akkor ez az összeg másra fordítódott-e, 
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illetve, az intézményvezető az intézmény saját költségvetését önkényesen, a Képviselő-
testület beleegyezése nélkül módosíthatta-e? Vagyis, ha ezt az összeget nem arra használta fel 
a volt intézményvezető, amire az betervezésre került, akkor a költségvetési keretét túllépte. 
 
Győri Máté polgármester véleménye szerint a probléma az elszámoltatással volt. Tehát, 
amikor a dolgozó leszámolt, akkor kellett volna ennek a dolognak kiderülnie. Azonban, 
ahogyan jegyző is mondta, ezt az összeget mindenképp – jogosan – ki kell fizetni, ezért azt 
kéri, hogy aki az előirányzat biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár részére szerzői jogdíjak kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére szerzői jogdíjak 
kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerzői jogdíjak kiegyenlítésére bruttó 
156.937,- Ft előirányzatot biztosít az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésében az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és felkéri Kovács Edina mb. 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
                     Kovács Edina mb. intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-163/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

bizottság megválasztásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 

benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére, illetve a 
pályázók meghallgatására a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján bizottságot választ. 
 
A bizottság  elnöke: Dr. Hekmanné Balázs Mária önkormányzati képviselő  
  tagjai:   Hefner Erika delegált szakértő  
    Gólics Ildikó önkormányzati képviselő 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária, a bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

10. napirendi pont: Beszámoló az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai munkájáról, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság  

                           a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-162/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a szakmai beszámolót és a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység beszámolóját a Humán és a Szociális 
Bizottság is megtárgyalta. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy a két 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai 

munkájáról, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységről szóló 
beszámoló elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai munkájáról, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat szakmai 
munkájáról szóló beszámolót e határozat 1. számú melléklete szerint, valamint gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységről szóló beszámolót e határozat 2. számú 
melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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 „1. sz. melléklet a 184/2016. (V.31.) Kt. sz. határozathoz” 
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„2. sz. melléklet a 184 /2016. (V.31.) Kt. sz. határozathoz”
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11. napirendi pont: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                  a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-161/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Papp György alpolgármester 18.50 órakor visszaérkezik a Tanácsterembe, így a 
továbbiakban újra 8 képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a beszámoló 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 185/2016. (V.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZ ŐJE, 

mint I. fokú Gyámhatóság 
Igazgatási Iroda 

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06-25-515-600, Fax: 06-25-515-601 
 e-mail: polghivatal@ercsi.hu 

 
 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról 

 
 
Jogszabályi előírások 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése rendelkezik az önkormányzatok számára minden év 
május 31. napjáig elkészítendő átfogó értékelésről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátása tekintetében.  
A Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 
10. számú melléklete határozza meg az önkormányzatok számára, az átfogó értékelés kötelező 
tartalmi elemeit: 

„I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira. 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó 

általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás 
nagysága, 

– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok, 

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
– gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 

részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós 
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival 
való együttműködés tapasztalatai), 

– gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

4–5. (hatályon kívül helyezve)  
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
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8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drogprevenció stb.).” 
 
Az értékelés a fentebb meghatározott tartalmi követelmények figyelembevételével készült a 
2014. évi feladatok ellátásról.   
Követi az elmúlt időszakban készített írásos anyagok tartamát, kiegészítve az aktuális 
számadatokkal.  
 
 

1. A település demográfiai mutatói 
 
Ercsi Fejér megye északi csücskében, a Duna jobb partján, a megye határán helyezkedik el, 
Közvetlenül a 6-os főút és az M6-os autópálya mellett a főváros közelében.  
A város állandó lakosságának száma a 2015. december 31-i állapot szerint 8413 fő, melyből 
4297  fő férfi, 4116 fő nő.  
  
Lakónépesség korcsoportok szerinti bontása:  
 

 
 
  
 
A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy Ercsiben a 19-65 év (5539 fő) közötti 
korosztály létszáma a legmagasabb, az összes lakosságszámhoz viszonyítva 66%. Ercsire, 
úgy, mint Fejér megyére a népesség elöregedése a jellemző. Ercsi népességének 
mindösszesen 20%-a gyermekkorú.  
A grafikonból megfigyelhető, hogy a 66 év feletti lakosság a legkisebb lélekszámú az 
összlakosságszám 14%-a. 
 

Korszerkezet

0-18 éves

19-65 éves

66 év feletti
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Lakónépességen belül a 0-18 éves korú korosztály alakulása: 
 

 
 
 

 
 

 
Fenti grafikonokon a 0-18 éves korosztály korcsoportos, valamint nemek szerinti megoszlása 
látható. A korcsoporton belül a 6-14 évesek száma a legmagasabb 842 fő (31 fővel több, mint 
a 2014. évben) , mely jól mutatja az iskolai elvándorlás magas létszámát.  
 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

Ercsi Város Önkormányzata a tavalyi évben a Gyvt-ben meghatározott kétféle ellátást nyújtott 
a szociálisan rászoruló gyermekek számára: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és 
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óvodáztatási támogatást. Az óvodáztatási támogatás 2015. október 31. napjával 
jogszabályváltozás alapján megszüntetésre került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
megállapítása továbbra is jegyzői hatáskör.  
 

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Az ellátási formát a Gyvt. 2006.01.01. napjától hatályba lépő módosítása vezette be. A 
kedvezmény megállapításával igénybe vehető a gyermekétkeztetés és szünidei 
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, tankönyvtámogatás, valamint évente kétszeri 
pénzbeli kifizetés, amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén, valamint november 1-jén fennáll.  
A pénzbeli támogatás összegét évente a költségvetési törvény határozza meg. A támogatás 
összege a 2015. évben gyermekenként 5.800.-Ft, mely összeg évek óta nem emelkedik. A 
2014. év második felében történt jogszabály módosítás értelmében a pénzbeli támogatás 
természetbeni támogatássá alakult és kifizetése Erzsébet-utalványban történt.  
 

 
 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének fő oka az ingyenes étkeztetés, 
valamint tankönyvtámogatás.   
A 0-18 éves korú lakosság 46 %-a részesül támogatásban.  
A kérelmezők alacsony jövedelmi helyzetük miatt igénylik ezt a támogatási formát, az 
elutasítások száma nem magas, oka a jogszabályban meghatározottnál magasabb jövedelem.  
 
Az önkormányzat költségvetésében az évente kétszeri kifizetés kiadásként nem jelentkezik, 
mivel 100%-os állami normatíva igényelhető az Erzsébet-utalványban kifizetett összeg után.  

 
 
2.2 Óvodáztatási támogatás 

 
2008. évben került bevezetésre a támogatási forma célja a gyermek óvodai beíratásának és 
folyamatos óvodai részvételének ösztönzése.  
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2013. évben változott a jogszabályi háttér, új támogatás már csak a halmozottan hátrányos 
helyzetű családok gyermekeinek állapítható meg.  
2015. október 31. napjával jogszabályi változás miatt a támogatási forma megszüntetésre 
került, ez indokolja a 2015. évi felhasznált összeget, mivel az előző években december 
hónapban is történt folyósítás. 
A támogatás összege első alkalommal gyermekenként 20.000.-Ft, azt követően esetenként és 
gyermekenként 10.000.-Ft. A támogatás folyósítása évente két alkalommal tárgyév június és 
december hónapjában történt.  
Bevezetése óta folyamatos növekedést mutatott a részesülők száma, megismerték az ellátási 
formát. Az óvodák tájékoztatása alapján a tervezett célt a támogatási forma elérte, a 
gyermekek fiatalabb korban kerülnek beíratásra és hiányzásuk kevesebb.  
 
 

Év Gyermekek száma Felhasznált összeg 
2013 145 1.770eFt 
2014 105 1.250eFt 
2015 49 490 e Ft 

 
2.3 Önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszüntetésével 2014. január 1-től önkormányzati 
segély formájában volt lehetőség a gyermekek családjának támogatására rendkívüli esemény 
vagy krízishelyzet során.   
2014. évben a bizottság 343 esetben nyújtott támogatást a kérelmezőnek 3.150eFt összegben.  
2015 áprilisában az önkormányzati segély megszüntetésre került, a továbbiakban a családok 
támogatására a rendkívüli települési támogatás keretében volt lehetőség, melyről a Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság dönt. A 2015. évben önkormányzati segély és  
rendkívüli települési támogatás formájában 157 kérelmezőnek 2.610.000,- FT összegű segély 
került folyósításra. 

2.4 Gyermekétkeztetés 
 

Az előző évekhez hasonlóan Ercsi Város Önkormányzata a gyermekek étkeztetését 
diákétterem működtetése keretében látja el.  

Az Ercsi, Bem u. 1. szám alatt működő étterem biztosítja az óvodás és iskolás korú 
gyermekek, valamint az idősotthoni gondozottak étkeztetését.  

 

Az étkeztetésben részesülők átlagos létszáma (fő) 
 2013. év 2014. év 2015. októbertől 

Óvodás:    

-50% kedvezmény 21 32 30 

- ingyenes  155 147 124 

Iskolás:    

-50% kedvezmény 6 13 12 

- ingyenes 327 335 244 

Fenti adatokat a Junior Vendéglátó Zrt. szolgáltatta.  
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3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a Gyvt. rendelkezik, nevesítve a gyermekjóléti 
szolgáltatást, valamint a gyermekek napközbeni ellátását.  
Ercsi Város Önkormányzat közigazgatási területén a gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális 
Szolgálat keretein belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.  
 
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - 
különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi 
gyermekfelügyeletben, házi gyermekfelügyeletben és alternatív napközbeni ellátással.   
Ercsi Város Önkormányzatánál a gyermekek napközbeni ellátása egyik formában sem valósul 
meg.  
 
 3.1. Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek 
testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
 
Gyermekjóléti Szolgálat  
Ercsi Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális Szolgálat keretében 
működő Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat keretében biztosítja 1997. november 1. 
napja óta.  
A Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves tevékenységéről készült beszámoló jelen beszámoló 1. 
számú melléklete.  
 
 
Védőnői Szolgálat  
 
Ercsi Városában a védőnői feladatokat 4 fő védőnő látja el, ellátva szükség esetén a környező 
települések helyettesítését is.  
 
3.2. Gyermekek napközbeni ellátása 

 
Ercsi Város Önkormányzatánál a gyermekek napközbeni ellátása a jogszabályban előírt egyik 
formában sem valósul meg.  
 
4. Felügyeleti szervek által tett ellenőrzések 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal 2015. évben nem folytatott ellenőrzést hivatalunknál az 
értékelésben szereplő feladatok tekintetében.  
 
 
5. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
 
A jövőre vonatkozó célok, javaslatok az elmúlt évi beszámolókból kerültek beépítésre. Több 
olyan cél szerepel, amely az évek alatt sem valósult meg:  
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• Iskolai szociális munkás és önálló gyermekvédelmi felelős alkalmazása.  
• Ercsi Város közigazgatási területén a jövőben mindenképpen szükséges lenne 

megvalósítani a bölcsődei elhelyezést a gyermekek részére. Jelentős igény jelentkezik 
a szülők részéről, azonban ez a feladatellátás évek óta nem valósult meg.  

• Szerződéskötés egy közeli családok átmeneti otthonával, a bántalmazott családok 
védelme érdekében.  

• Helyettes szülői hálózat kiépítésének lehetőségei a településen, a gyermekek átmeneti 
gondozásának megoldására.  

• Pályázati lehetőségek megragadása, ami közvetlenül, vagy közvetve a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséhez, egészséges személyiségfejlődésének 
lehetőségéhez hozzájárul.  

• Gyermekpszichiáter foglalkoztatása a nagyszámú pszichés problémával rendelkező 
gyermek megsegítésére. 

 
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjai, gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők   
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2015.(III.31.) Kt. sz. határozatával 
elfogadta Ercsi Város Önkormányzat középtávú bűnmegelőzési programját és intézkedési 
tervét, 55/2016. (II.11.) Kt. sz. határozatában pedig rögzítette a 2016. évre vonatkozó 
intézkedési tervet.  
A bűnmegelőzési program a bevezető után részletezi a módszertani alapokat, majd 
állapotfelmérést, helyzetelemzést nyújt a városról. (földrajzi, gazdasági, térségi környezet; 
közigazgatási-intézményi szerep; nevelés-oktatás, közművelődés; bűnügyi mutatók). 
Negyedik fejezetében meghatározza a célokat, prioritásokat és ezek megvalósítási módjait. 
Kiemeli az együttműködés fontosságát az önkormányzat és a rendőri szervek között.  
A 2016. évi intézkedési terv 19 pontban határozza meg azokat a feladatokat, melyeket a 
közbiztonság növelése érdekében az önkormányzat végrehajt. Az intézkedési tervben előírt 
feladatok végrehajtását folyamatosan nyomon követi az önkormányzat.  
 
 A gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők statisztikai adatait a beszámoló 2. számú melléklete 
tartalmazza.   
 
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
 
Ercsi Város Önkormányzata szoros kapcsolatot tart a civil szervezetekkel. A szervezetek 
működésük során táborokat, szabadidős programokat szerveznek a település gyermekei 
számára. 
Ercsi Város Önkormányzata a civil szervezetek munkáját lehetőségeihez mérten anyagi 
támogatással segíti.  
 
Ercsi, 2016. május 4. 
 

Németh Klaudia 
Igazgatási előadó 
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12. napirendi pont: A nyári gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                                 a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-165/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú mellékletét képezi, majd elmondja, a Pénzügyi Bizottság 
javasolta a nyári gyermekétkeztetés megvalósítását, azonban nem javasolta a normatíva 
kiegészítését, míg a Szociális Bizottság javasolta azt. Ezért szerepel a határozati javaslatban a 
„kiegészíti/nem egészíti ki” rész. Kérdezi, jelenleg mi az álláspont ezzel kapcsolatban? 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, először a Szociális Bizottság ülésén tárgyaltak a nyári 
gyermekétkeztetésről, majd utána a Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol új információk merültek 
fel azzal kapcsolatban, mégpedig, hogy a Junior Bt azért az összegért egytál ételt tud 
biztosítani. A törvényi kötelezettségnek az önkormányzat így is eleget tesz, s nem tesz hozzá 
plusz 2,8 millió forintot, a költségvetést további kiadás nem terheli. Majd elmondja még, 
amennyiben valaki huzamosabb ideig nem veszi igénybe a nyári gyermekétkeztetést, őt a 
listáról levéve a következő rászoruló gyermeket be lehet kapcsolni a programba.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy amennyiben a kiegészítést mégis megtennék, az 
plusz 3,5 millió Ft kiadást jelentene. Majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata 
azzal kapcsolatban? 
 
Dankó István, az Ercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, egyetért az 
előzőekben elhangzottakkal, hiszen, sajnos sok esetben a felnőttek fogyasztják el a 
gyermekeknek szánt élelmet.  
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja még, az étel kiszállítása nem szerepel az önkormányzat 
kötelezettségei közt, így a gyermeket a napközi konyhára be kell majd hozni, ezáltal biztos 
lesz az, hogy az ebédet valóban a gyermek fogyasztja majd el.  
 
Győri Máté polgármester a határozati javaslatot azzal teszi fel szavazásra, hogy a 
Képviselő-testület a nyári gyermekétkeztetésre rendelkezésre álló normatíva összegét nem 
egészíti ki. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi nyári gyermekétkeztetésről 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben nyári szünidei 
gyermekétkeztetést biztosít – az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek kivételével – a 
településen élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. 
Az óvodás gyermekek nyári étkeztetése intézményi úton, az óvodákban történik. 
A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetésre rendelkezésre álló normatíva összegét 
nem egészíti ki.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. június 15. 
 

13. napirendi pont: Az iskolai, óvodai beiratkozásokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-158/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú mellékletét képezi, majd megköszöni a beszámolók elkészítését. 
Jelzi, hogy felkérte Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselőt arra, hogy az Általános Iskoláért 
Munkacsoportot hívja össze újra, hiszen úgy tűnik, hogy a létszámok alakulása és a felmerülő 
igények a munkacsoport újraélesztését szükségessé teszi. Majd, miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy a tájékoztató elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az iskolai, óvodai beiratkozásokról szóló tájékoztatókról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ercsi köznevelési intézmények, mint az 
Ercsi Napfény Óvoda, az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, az Ercsi Eötvös József Általános Iskola, 
valamint a Kossuth Lajos Általános Iskola 2016/2017. tanévre vonatkozó beiratkozásokról 
szóló tájékoztatóját elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

14. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-160/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd elmondja még, a pályázati felhívás határideje 
lejárt, pályázat nem érkezett be, ezért azt javasolja, hogy az eddig a munkáját megfelelően 
elvégző Orbán Balázst bízzák meg a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy először a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 
szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 8 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat 

eredménytelenné nyilvánításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester                   
Határid ő: azonnal 

 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslat szövegét Orbán 
Balázs nevével, s a korábbi díjazásának összegével egészítsék ki, s arról kéri a szavazást. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megbízásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
189/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
alapítói és tulajdonosi jogainak gyakorlója a Kft. ügyvezetői feladatai ellátására 2016. június 
1-től 2019. december 31-ig Orbán Balázst bízza meg, teljes munkaidőben, heti negyven órás 
munkaviszonyban, bruttó 320.000,-Ft/hó díjazás ellenében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a munkaszerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, a Kft. ügyvezetőjét, illetve az 
önkormányzat ügyvédeit, Dr. Ákos Eleket és Dr. Koppány Tibort, hogy – e határozat alapján 
– a Kft Alapító Okiratának módosítása ügyében a cégbíróságnál eljárjanak. 
  
Felelős: Győri Máté polgármester 
               az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője 
               Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
               Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: 2016. június 1. 
 

15. napirendi pont: Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-154/2016. számú előterjesztést, mely a jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzati környezetvédelmi 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben a települési környezetvédelmi alapban 
lévő összeget nem használta fel, a fel nem használt összeget a Képviselő-testület a 2016. évben az 
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illegális hulladéklerakók felszámolására és a 0213/1 hrsz. alatt található rekultivált 
hulladéktesten elvégzendő kötelező mintavételek díjára használja fel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére, illetve felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása  
 

16. napirendi pont: Mobil színpad felújítására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-155/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd elmondja még, a korábban beérkezett ajánlatok 
1/3-ért adott ajánlatot az Ercsi Dunakavics Kft. Arra kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 
támogassák a színpad felújítására az előirányzat biztosítását. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mobil színpad felújítására előirányzat 
biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

a mobil színpad felújítására előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mobil színpad felújítására bruttó 293.878,- 
Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a felújítási munka megrendelésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

17. napirendi pont: A Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz 
elvezetésének tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 400-156/2016. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 19. 
számú melléklete), majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a 
határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkácsy utca és az Erkel utca 
rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 8 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

a Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének 
tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 127.000,- Ft pótelőirányzatot biztosít a 
Munkácsy utca és az Erkel utca rekonstrukciójának és csapadékvíz elvezetésének tervezésére 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

18. napirendi pont: A GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő sikerdíj 
kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-171/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, hogy mivel a sikerdíj 2014. 
évre vonatkozik, ezért ez a kifizetés nem szabálytalan-e így, ahogy előttük szerepel (nem az 
önkormányzat részéről, hanem a kft részéről gondolja).  
 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr tájékoztat, nem szabálytalan így a dolog. A cég 
követelése a szerződés alapján még nem évült el. Az kétségtelen, hogy 15 napon belül nem 
állította ki a számlát, de ennek nincs jogszabályi negatív következménye.  
 
Gólics Ildikó képviselő kérdezi, hogy az sem jelent-e problémát, hogy a számla kelte és a 
teljesítés ideje is 2016, annak ellenére, hogy a teljesítés egyértelműen nem 2016-ban történt? 
 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr válaszol: elmondja, a cég az áfa miatt más számlát nem 
tudott kiállítani. A számla keltének ideinek kell lennie, a teljesítés időpontja lehetne sokkal 
korábbi, azonban akkor felmerülne a kérdés, hogy vajon a cég kapott-e tájékoztatást arról, 
hogy ő jogosult-e arra, hogy kiállítsa a számlát.  
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, a Pénzügyi irodavezető asszony azt a tájékoztatást adta 
részükre, hogy a cég pontosan tudta, hogy milyen státuszban van a pályázat, hiszen a 
tájékoztató e-mailek az ő részére is megküldésre kerültek.  
 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr véleménye szerint a legegyszerűbb ezt a számlát 
befogadni, kifizetni. Majd hozzáteszi még, a Kincstárat érte hátrány abból a szempontból, 
hogy az áfát később kapja meg. Majd felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen ellenőrzésnél 
az önkormányzat nem vonható felelősségre. 
 
Gólics Ildikó képviselő kérdezi, az önkormányzat felelőssége nem áll fenn? 
 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr válaszol, ez a dolog „közösen jött így össze”.  
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Győri Máté polgármester véleménye szerint, amennyiben valaki elvégez egy munkát, neki 
kellene számláznia. További véleménye még, hogy az önkormányzat jó hiszemmel jár el, 
hiszen a pályázatok valóban nyertek, mégis kicsit aggasztónak tartja a dolgot. 
 
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr felhívja a figyelmet arra, hogy nem vitatható az, hogy a 
cégnek jár-e a sikerdíj. Az önkormányzatnak annyi lehetősége volna a dologban, hogy a 
követelés jogosságát vitatná. Ebből a szempontból azonban nincs kérdés, ez a pénz jár nekik, 
itt a rizikó a cégnél van (az áfa későbbi befizetése miatt).  
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy aki 
egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő 

sikerdíj kiegyenlítésére előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
a GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő sikerdíj kiegyenlítésére előirányzat 

biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GoodWill Consulting Kft. részére fizetendő 
sikerdíj kiegyenlítésére bruttó 762.000,- Ft előirányzatot biztosít Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

19. napirendi pont: Az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 782/1.) alatt 
lévő ingatlanok vételi ajánlatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-164/2016. számú előterjesztést, (jegyzőkönyv 21. 
számú melléklete), majd hozzáteszi még, hogy az ingatlan megvásárlását a Pénzügyi 
Bizottság nem támogatta annak magas összege miatt. Majd azt kéri, hogy – mivel a rendelet 
úgy szól, hogy amennyiben a Pénzügyi Bizottság nem támogatja egy ingatlan megvásárlását, 
arról a Képviselő-testületnek már nem szükséges tárgyalnia – az ilyen jellegű előterjesztések a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elutasító döntését követően már ne 
kerüljenek a Képviselő-testület elé. Azonban, ha ez már előttük van, kéri, hogy az 
elutasításról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám 
(hrsz.: 781. és 782/1.) alatt lévő ingatlanok megvásárlásának felajánlásáról 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi – elutasító – határozatot hozta: 
 
 



61 
 

 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Kodály Zoltán utca 13/a. szám (hrsz.: 781. és 782/1.) alatt lévő ingatlanok 
megvásárlásának felajánlásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni az Ercsi, Kodály 
Zoltán utca 13/A. szám (hrsz.: 781. és 782/1.) alatt lévő ingatlanokat.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
20. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-157/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd átadja a szót jegyző úr részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a rendelet megalkotásának célja elsősorban a rendelet 
mellékleteinek összhangba hozása a vagyonkimutatással és a vagyonkataszterrel.  
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy aki a 
rendeletet ebben a formában elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelete 

Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésének és 143. § (4) bekezdés i) 
pontjának, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésének, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6. és 11. pontjának, 5.§ 
(2) bekezdés b) és c) pontjának, 11.§ (16), 13.§ (1) és 18. (1) bekezdésének felhatalmazása 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
  

1. A rendelet hatálya 
  
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat), valamint az általa irányított költségvetési szervek tulajdonában, 
használatában lévő, továbbá tulajdonába, használatába kerülő 

a) ingatlan és ingó vagyonra;  
b) pénzügyi eszközökre; 
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c) vagyoni értékű jogokra;  
d) értékpapírokra; 
e)  az  önkormányzatot megillető  társasági részesedésekre. 
 

2. Az Önkormányzat vagyona 
  
2. § (1) Az Önkormányzat ingatlanvagyona: 
 
a) forgalomképtelen törzsvagyon, ezen belül: 
1. kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, amelynek elemeit az 1. melléklet 

tartalmazza; 
2.   az Önkormányzat tulajdonában lévő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyon, amelynek elemeit a 2. melléklet rögzíti; 
 
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, amelynek elemeit a 3. melléklet tartalmazza; 
 
c) üzleti vagyon, amelynek elemeit a 4. melléklet rögzíti. 
 
(2) Az Önkormányzat tulajdonában és résztulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek 
felsorolását és az azokban lévő társasági részesedéseket e rendelet 5. melléklete rögzíti. 
 
(3) Az Önkormányzat pénzügyi eszközeit, értékpapírjait és a vagyoni értékű jogokra 
vonatkozó adatokat a mindenkori éves költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmazzák. 
 

3. A rendelkezési jog gyakorlása 
  

3. § (1)  A 2. §-ban meghatározott vagyon tekintetében a tulajdonost megillető jogok 
gyakorlásáról – ideértve a vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolásának 
megváltoztatását is –, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) rendelkezik. A döntésekhez minősített többség szükséges.  

  
(2) A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot előzetes véleményezési és 
javaslattételi jog illeti meg az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonosi döntések 
meghozatalánál. 
  
(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tulajdonában, használatában lévő 
vagyontárgyak vonatkozásában a rendelkezési jogok gyakorlója – a (4), (5) bekezdésben és a 
13. §-ban meghatározott korlátok között – a költségvetési szerv vezetője.  
 
 (4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv tulajdonában lévő ingó vagyontárgy 
– a jogszabályi előírások betartása mellett – csak akkor idegeníthető el, ha értéket az már nem 
képvisel és nem veszélyezteti a költségvetési szerv alapító okiratában és szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátását. 
 
(5) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv tulajdonában, használatában lévő 
ingatlan elidegenítéséhez, megterheléséhez – a törvényben meghatározott keretek között – a 
Képviselő-testület döntése szükséges. 
 
4. § Az Önkormányzat  tulajdonában lévő közterületeket érintő közterület-használati 
engedélyekről, továbbá a közterületeket, helyi közutakat érintő más hatósági engedélyekhez 
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szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadásáról, – különösen szolgalmi és vezetékjogok, 
más közterületfoglalások esetében – továbbá a közútkezelői hozzájárulások megadásáról, a 
helyi közutak ideiglenes lezárásáról, forgalmi rendjének átmenetei megváltoztatásáról a 
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.  
 
5. § A polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanok – ide nem értve a lakásokat – bérbe, használatba adásáról. A 
bérleti díjak mértékéről a Képviselő-testület határozatban dönt. 
 
6. § A Képviselő-testület a vagyon hasznosítása érdekében az Önkormányzat többségi 
részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre vagy költségvetési szervet 
alapíthat, továbbá   a hasznosítás jogát időlegesen, szerződéssel másnak átengedheti.  

  
7. §  (1) Ingatlanok értékesítése esetén – jogszabályban meghatározott egyéb feltételek mellett 
– az Önkormányzat hivatalos értékbecslést készíttet. Az értékbecslés díjával a vételárat meg 
kell emelni. 
  
(2) Huszonöt millió forint értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény 
eltérően nem rendelkezik – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
  
(3) Huszonöt millió forint értékhatár feletti vagyont hasznosítani – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  

 
8. § (1)    Önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve hasznosítása esetén átutalástól eltérő 
fizetési mód csak a Képviselő-testület ilyen tartalmú döntése esetén lehetséges.  
A vételár kiegyenlítéséig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenn kell tartani.  
 
(2)    Részletfizetést vagy fizetési halasztást a Képviselő-testület – rendkívül indokolt esetben, 
különösen kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében értékesített, hasznosított vagyon 
esetén – engedélyezhet.  
 
9. §   Önkormányzati követelésről és az általa irányított költségvetési szervek követeléséről 
egészben vagy részben lemondani csak az alábbi esetekben lehet: 
 a)    csőd- vagy felszámolási eljárás esetén; 
 b)    bíróság által jóváhagyott egyezség keretében; 

c)    ha a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg és a követelés 
további érvényesítésére – igazoltan – nincs lehetőség; 

d)   ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) 
érvényesíthető; 

 e)    ha a követelés kötelezettje nem lelhető fel, s ez okirattal hitelt érdemlően 
bizonyítható; 

 f)   önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezettel szembeni követelés 
esetében, amennyiben a követelés érvényesítése a gazdálkodó szervezet 
működőképességét veszélyeztetné.  

  
10. §   Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon gazdálkodó szervezet részére – nem 
pénzbeli hozzájárulásként – történő szolgáltatásakor csak független könyvvizsgáló által 
alátámasztott szakvéleménnyel megállapított értéken vehető figyelembe.  
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4. A vagyonkezelői jog létesítésével kapcsolatos szabályok 
 

11. § (1) Arra a vagyoni körre, amely révén az Önkormányzat közvetlenül kötelező vagy 
önként vállalt önkormányzati közfeladatot lát el, a Képviselő-testület vagyonkezelési 
szerződéssel vagyonkezelői jogot létesíthet.  
 
(2) A Képviselő-testület a vagyonkezelői jog ellenértékét független könyvvizsgáló által 
alátámasztott szakvéleménnyel állapítja meg. 
 
(3) A vagyonkezelés ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult és köteles. A Bizottság az ellenőrzések 
eredményéről szükség szerint, de évente legalább egyszer – az Önkormányzat éves 
költségvetésének beszámolójakor – írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 
(4) A vagyonkezelői jog gyakorlásának törvényben és e rendeletben nem szabályozott egyéb 
feltételeit, továbbá a vagyonkezelés ellenőrzésének további részletszabályait a Képviselő-
testület a vagyonkezelési szerződésben rögzíti. 
 

5. A vagyon ingyenes átengedése 
 
12. § Önkormányzati vagyont ingyenesen hasznosítani, ingyenesen vagyonkezelésbe adni, 
illetve ingyenesen átengedni csak jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel, 
kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben lehet. 
Az ingyenes átengedés további részletes szabályait a felek az erről szóló szerződésben 
rögzítik. 
 

6. Az Önkormányzat költségvetési szervei használatában lévő vagyon 
 

13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Képviselő-testület a 
működésükhöz szükséges vagyon használatának jogát a feladataik ellátásához szükséges 
mértékben biztosítja. 

 
(2)  Az Önkormányzat költségvetési szervei jogosultak és kötelesek a használatukba adott 
vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, a vagyonhoz fűződő közterhek 
viselésére, a vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és az ezekhez kapcsolódó 
adatszolgáltatásra. 
 
(3)  Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek az (1) bekezdésben 
meghatározott vagyon rendeltetésszerű használatáért és gazdaságos működtetéséért. 
 
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei a használatukban lévő, átmenetileg vagy tartósan 
kihasználatlan ingó és ingatlan vagyontárgyakat az alapfeladataik ellátásának veszélyeztetése 
nélkül hasznosíthatják. 
 

7. A versenyeztetésre vonatkozó szabályok 
 
14. § (1) E rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott esetekben – a vagyon 
tulajdonjogának átruházása vagy a vagyon hasznosítása érdekében – versenyeztetési eljárást 
kell lefolytatni. 
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(2) A versenyeztetés lebonyolításának rendjét, a részvétel feltételeit a Képviselő-testület 
versenyeztetési felhívásban rögzíti. 
 
(3) A polgármester a versenyeztetési felhívást az önkormányzat honlapján legalább tizenöt 
napra közzéteszi. 
  
15. § (1) A versenyeztetési felhívás a vagyonhasznosítás és a vagyon tulajdonjoga 
átruházásának módjától függően különösen a következőket tartalmazza: 
a) a versenyeztetés helyét, idejét; 
b) a kikiáltási árat, az induló vételárat, bérleti vagy használati díjat, 
c) a versenyeztetés során alkalmazott licitösszeg emelésének mértékét; 
d) a versenyeztetésre meghirdetett vagyontárgy adatait;  
e) hasznosítás esetén annak időtartamát; 
f) a szerződéskötés helyét; 
g) a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit. 
 
(2) A versenyeztetés szabályai: 
 
a) A versenyeztetést a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester (a 
továbbiakban együtt: levezető elnök) vezeti, aki felelős a versenyeztetési szabályok 
megtartásáért. 
 
b)  A levezető elnök a versenyeztetés megkezdésekor ismerteti annak tárgyát és tartalmát, az 
induló licitet, ellenőrzi, hogy a versenyeztetésen az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik 
jelen vannak-e. A meghatalmazottnak a meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes 
bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia. 
c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök ismerteti az ajánlatokat.  
A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat 
nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati 
díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb összegű ajánlatot tevő nyerte 
el. 
 
d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek 
nyilvánítja.  
 
e) Érvénytelen versenyeztetés esetén a Képviselő-testület harminc napon belül a 
versenyeztetési felhívást újból közzéteszi, s az eljárást megismételi az a) - d) pontokban 
meghatározottak szerint. 
 
f) Ismételten eredménytelen versenyeztetés esetén – jogszabály által kötelezően előírt 
versenyeztetés kivételével –  a vagyontárgy újabb versenyeztetés tartása nélkül hasznosítható, 
ez esetben az ellenérték nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál, az induló bérleti vagy 
használati díjnál. Amennyiben jogszabály versenyeztetés tartását kötelezővé teszi, a 
Képviselő-testület dönt a versenyeztetési felhívás ismételt közzétételéről. 
 
g) A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: 
1. a versenyeztetés helyét, idejét; 
2. a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét; 
3. a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát); 
4. az induló licit mértékét; 
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5. a megtett ajánlatokat név, megajánlott díj és vételár megjelölésével; 
6. a legmagasabb összegű ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot; 
7. a megjelentek aláírását; 
8. a jelenléti ívet. 
 

h) Ha a nyertes ajánlattevő  a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő 
tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetési felhívás eredménytelenné válik, s az e) és f) 
pontok szerinti szabályok alkalmazandók. 
 

6. A pályázatra vonatkozó szabályok 
 

16. § (1) Jogszabályban meghatározott esetekben, továbbá a Képviselő-testület döntése 
alapján – a vagyon hasznosítása érdekében – pályázat lebonyolítására kerül sor. 
 

(2) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján legalább tizenöt napra közzé kell tenni. 
 

(3) A pályázati felhívás tartalmazza különösen: 
a) a pályázatok bontásának helyét, idejét; 
b) a kikiáltási árat, induló bérleti vagy használati díjat jelezve, hogy ezt az értéket el nem érő 

ajánlatok érvénytelenek; 
c) a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatait, műszaki állapotát, beépíthetőség esetén 

a beépítés feltételeit; 
d) óvadék kikötése esetén annak összegét, valamint az óvadék be- és visszafizetésének, 

illetve beszámításának rendjét; 
e) a szerződéskötéssel kapcsolatos határidőt; 
f) a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit. 
 

(4) A pályázatok bontását a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) vezeti, 
aki felelős a pályázat szabályainak megtartásáért. A bontáson a pályázók vagy 
meghatalmazottjuk jelen lehetnek. A meghatalmazott a meghatalmazás tényét közokirattal 
vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja. 
 

(5) A polgármester a pályázatok elbírálása érdekében ellenőrzi, hogy 
a) a pályázatok beérkezése határidőben megtörtént-e; 
b) a beérkezett pályázatok a pályázati felhívásnak megfelelnek-e; 
c) a kikötött óvadék befizetése határidőre megtörtént-e. 

 
(6) Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki a pályázati felhívás feltételeinek 
megfelelt és a kikötött induló árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb összegű ajánlatot tette. 
Amennyiben több ilyen azonos összegű ajánlat érkezett, akkor az ajánlatot tevő érintetteket 
tizenöt napon belüli időpontra meg kell hívni. A pályázatok elbírálására ebben az esetben a 
versenyeztetés szabályait kell alkalmazni. 

7. Záró rendelkezések 
  

17. § (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 16/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete. 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
Záradék: Ez a rendelet 2016. június 2. napján kihirdetésre került. 
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„1. melléklet a 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelethez” 
 
 

 
 

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lév ő vagyon 
 A B C D E 

 Helyrajzi szám Cím Besorolás Terület (m 2) 
bruttó érték 

(Ft.) 
1.  Ercsi belterület  25                                Fő utca kivett közterület 7188 41850000 
2.  Ercsi belterület  40                                  kivett közterület 133 394000 
3.  Ercsi belterület  46                                 közterület 76 394000 
4.  Ercsi belterület  53                                  közterület 186 2256000 
5.  Ercsi belterület  68                                 Eötvös József utca 33 múzeum 490 490 
6.  Ercsi belterület  77                                Eötvös József utca közterület 9940 29000000 
7.  Ercsi belterület  94                               Angolkert utca  közterület 1060 788000 
8.  Ercsi belterület  105                             Jászai Mari utca  közterület 1802 10313000 
9.  Ercsi belterület  114                         Jászai Mari utca  víztorony 100 360000 
10.  Ercsi belterület  121          Dunasor közterület 704 1260000 
11.  Ercsi belterület 131 Török utca kút 1579 17941000 
12.  Ercsi belterület  133                            Török utca közterület 5862 41850000 
13.  Ercsi belterület  134                           Bajcsy-Zsilinszky út közterület 13653 131670000 
14.  Ercsi belterület 138 Bajcsy-Zs. út vízműtelep 2500 1575000 
15.  Ercsi belterület 150 Bajcsy-Zs. út út 110 850000 
16.  Ercsi belterület 164                           Köztársaság tér  közterület 1456 35235000 
17.  Ercsi belterület  138/1                       Köztársaság tér   közterület 14989 14989 
18.  Ercsi belterület  167          közterület 12256 66240000 
19.  Ercsi belterület  170 /3    közterület 180 1040315 
20.  Ercsi belterület  189       közterület 275 1400000 
21.  Ercsi belterület  201                          Martinovics Ignác utca  közterület 1086 4960000 
22.  Ercsi belterület  213 /1                     Sirály köz  közterület 1140 7040000 
23.  Ercsi belterület  224      Sirály köz  közterület 248 219000 
24.  Ercsi belterület 247 Panoráma utca  közterület 3000 290112 
25.  Ercsi belterület  256                          Vízvári utca  közterület 1700 85177876 



68 
 

 
 

26.  Ercsi belterület  286                          Munkácsy Mihály utca  közterület 1963 4320000 
27.  Ercsi belterület  338                           Erkel Ferenc utca  közterület 485 3000000 
28.  Ercsi belterület  339                          Bimbó köz  közterület 930 4800000 
29.  Ercsi belterület  349                           Kishíd utca  közterület 490 4680000 
30.  Ercsi belterület  362                           Híd utca  közterület 4980 12000000 
31.  Ercsi  belterület  363 /1                      Halász sor  közterület 20372 671153991 
32.  Ercsi  belterület  374                          Szondy köz  közterület 530 575000 
33.  Ercsi belterület  381                          Felső Duna sor  közterület 980 788000 
34.  Ercsi belterület  398                          Felső Dunasor sor  közterület 1260 2100000 
35.  Ercsi belterület  411                          Székely Bertalan utca  közterület 1120 250000 
36.  Ercsi belterület  426                          Dankó Pista utca  közterület 1740 600000 
37.  Ercsi belterület  462 /1                      Kárpáthy Jenő utca közút 5100 65475000 
38.  Ercsi belterület  463       közterület 125 394000 
39.  Ercsi belterület  504                         Feszty Árpád utca  közterület 2970 990000 
40.  Ercsi belterület  528                          Puskin utca közterület 1260 5040000 
41.  Ercsi belterület  533                          Péter utca közterület 990 1500000 
42.  Ercsi belterület  555                         Ó utca közterület 1160 800000 
43.  Ercsi belterület  593                        Szőnyi István utca  közterület 1420 330000 
44.  Ercsi belterület  602 /4           saját használatú út 409 21000 
45.  Ercsi belterület  603     Csokonai Mihály utca közterület 1000 788000 
46.  Ercsi belterület  604 /2                    Csók István utca közterület 780 394000 
47.  Ercsi belterület  619                          Csokonai Mihály utca közterület 7710 53496900 
48.  Ercsi belterület  630       közterület 190 950000 
49.  Ercsi belterület  641                            Hadak útja közterület 6670 80595000 
50.  Ercsi belterület  648                         Alkotmány utca közterület 2000 21600000 
51.  Ercsi belterület  673                         Dombhát utca közterület 1240 16740000 
52.  Ercsi belterület  712                          Keleti Károly utca közterület 1480 1500000 
53.  Ercsi belterület  721       Déra árok árok 2621 1800000 
54.  Ercsi belterület  737                          Petőfi Sándor utca közterület 11160 15750000 
55.  Ercsi belterület  761                         Kodály Zoltán utca közterület 4600 49541040 
56.  Ercsi  belterület  768        közterület 2363 394000 
57.  Ercsi  belterület  798          Rába-patak vízfolyás 39216 30000000 
58.  Ercsi  belterület  799 /1                   Mártírok útja közterület 24828 52800000 
59.  Ercsi  belterület  824                        Temető utca közterület 2009 9720000 
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60.  Ercsi  belterület  825                       József Attila utca közterület 3985 70233604 
61.  Ercsi  belterület  836                        Szent István köz közterület 731 394000 
62.  Ercsi  belterület  881                       Damjanich utca közterület 4061 31011921 
63.  Ercsi  belterület  884 /1      közterület 470 394000 
64.  Ercsi belterület 894 Művelődési ház Szent István u 12. 4036 361771908 
65.  Ercsi  belterület  895                         Bem utca közterület 5716 21532630 
66.  Ercsi  belterület  896                         Táncsics Mihály utca közterület 6096 40471241 
67.  Ercsi  belterület  918                          Szent István utca közterület 20603 79066241 
68.  Ercsi  belterület  919                         Eötvös József tér közterület 2601 28429000 
69.  Ercsi  belterület  923                          Szent István tér közterület 859 3187500 
70.  Ercsi  belterület  945                         Mázsaház utca közterület 3129 7200000 
71.  Ercsi  belterület  963                           Toldi utca közterület 2416 7668750 
72.  Ercsi  belterület  976 /2                         Búzavirág utca közterület 4255 1500000 
73.  Ercsi  belterület  977                            Szent István utca 7 park 2188 800000 
74.  Ercsi  belterület  988                           Türr István utca közterület 1976 11868750 
75.  Ercsi  belterület  1020                         Dózsa György út közterület 300 3434250 
76.  Ercsi  belterület  1021        közterület 4440 1969000 
77.  Ercsi  belterület  1037                          Honvéd utca közterület 1410 1800000 
78.  Ercsi  belterület  1038                         Fűzfa utca közterület 2428 4336452 
79.  Ercsi belterület 1048/6  közterület 100 11637950 
80.  Ercsi belterület 1048/8  közterület 100 2982050 
81.  Ercsi belterület 1048/9  közterület 100 1543700 
82.  Ercsi  belterület  1049 /2                   Ybl Miklós utca közterület 2862 219000 
83.  Ercsi  belterület  1079                          Esze Tamás utca közterület 8500 40003190 
84.  Ercsi  belterület  1080                        Széchenyi István utca közterület 4088 44280000 
85.  Ercsi  belterület  1117                       Semmelweis Ignác utca közterület 3640 38340000 
86.  Ercsi  belterület  1164                       Arany János utca közterület 4450 119891271 
87.  Ercsi belterület  1209                         Jókai Mór utca közterület 4920 55620000 
88.  Ercsi  belterület  1235                        Vörösmarty utca közterület 3390 4320000 
89.  Ercsi  belterület  1270        Szent István utca temető 48734 209074000 
90.  Ercsi  belterület  1271        közterület 1030 394000 
91.  Ercsi belterület  1307 /5       saját használatú út 1919 788000 
92.  Ercsi  belterület  1309                            Névtelen utca közterület 4680 2363000 
93.  Ercsi  belterület  1311                            Battai út közterület 10740 28440000 



70 
 

 
 

94.  Ercsi  belterület  1333                             Névtelen utca közterület 2360 2360000 
95.  Ercsi  belterület  1352 /2                        Érdi út  közterület 3198 886000 
96.  Ercsi  belterület  1369                             Vásár tér közterület 5274 8102658 
97.  Ercsi  belterület  1371                            Határ utca közterület 1977 788000 
98.  Ercsi  belterület  1381                            Déryné utca közterület 1530 720000 
99.  Ercsi  belterület  1391                          Tolsztoj utca közterület 6820 1800000 
100. Ercsi  belterület  1429                            Móricz Zsigmond utca közterület 7302 8140000 
101. Ercsi  belterület  1471                           Kinizsi utca közterület 3993 2250000 
102. Ercsi  belterület  1475                            Radnóti Miklós utca közterület 1490 950000 
103. Ercsi  belterület  1507                            Móricz Zsigmond utca közterület 6380 7200000 
104. Ercsi  belterület  1504/2     Víztorony közterület 222 26460000 
105. Ercsi  belterület  1545                           Bercsényi Miklós utca út 7660 1981450 
106. Ercsi  belterület  1559                            Móra Ferenc utca közterület 5110 3375000 
107. Ercsi belterület  1561 /1                        Bercsényi Miklós utca közterület 1112 333000 
108. Ercsi  belterület  1568                           Budai Nagy Antal utca  közterület 7750 11650000 
109. Ercsi  belterület  1577                           Ady Endre utca közterület 13080 12180000 
110. Ercsi  belterület  1659                             Liszt Ferenc utca közterület 8140 3520000 
111. Ercsi  belterület  1660                             Töltés utca közterület 4980 657000 
112. Ercsi  belterület  1691                       közterület 4050 2400000 
113. Ercsi  belterület  1752 /1    Bethlen Gábor utca közterület 7312 8800000 
114. Ercsi  belterület  1759 /1          Dózsa György utca közút 42640 136354375 
115. Ercsi  belterület  1759 /36    Cukorgyári lakótelep közút 7624 61200000 
116. Ercsi  belterület  1759 /31      Cukorgyári lakótelep út 16657 23558108 
117. Ercsi belterület  1759/61 Cukorgyári lakótelep átjáró 1735 788000 
118. Ercsi  belterület  1760 /1     Cukorgyári lakótelep út 323 394000 
119. Ercsi  belterület  1773                            Bartók Béla utca közterület 2790 3060000 
120. Ercsi belterület 1761/12 Vasútállomás utca  út 1530 2403000 
121. Ercsi  belterület  1793                            Béke utca közterület 2120 3870000 
122. Ercsi  belterület  1851         árok 555 1200000 
123. Ercsi  belterület  1872            árok 465 900000 
124. Ercsi  belterület  1936                            Kandó Kálmán utca közterület 8670 12000000 
125. Ercsi  belterület  1947                            Akácfa utca közterület 2940 3330000 
126. Ercsi  belterület  1961          árok 2061 2100000 
127. Ercsi  belterület  1977                            Nyár utca közterület 5960 5040000 
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128. Ercsi  belterület  1978        közterület 3180 788000 
129. Ercsi  belterület  1999                           Diófa utca közterület 9240 6300000 
130. Ercsi  belterület  2000                           Május 1. körút közterület 3140 788000 
131. Ercsi  belterület  2016          közterület 526 1320000 
132. Ercsi  belterület  2033                           Kisfaludy Károly utca közterület 5461 3544000 
133. Ercsi  belterület  2057        közterület 1510 6660000 
134. Ercsi  belterület  2058                           Kispusztai utca közterület 24330 3938000 
135. Ercsi  belterület  2062      közterület 1020 438000 
136. Ercsi  belterület  2091 /1                       Nefelejcs utca közterület 12120 12225000 
137. Ercsi  belterület  2145                           Egressy utca közterület 7590 30600000 
138. Ercsi  belterület  2172                           Magyar utca közterület 4072 3360000 
139. Ercsi  belterület  2188                         Klapka György utca közterület 2289 3375000 
140. Ercsi  belterület  2190                           Lavotta utca közterület 15800 66540000 
141. Ercsi  belterület  2243        közterület 1738 28637974 
142. Ercsi  belterület  2256                          Gárdonyi Géza utca közterület 8650 528422797 
143. Ercsi  belterület  2284 /2                       Hársfa utca közterület 3590 42795027 
144. Ercsi belterület  2285                          Deák Ferenc utca közterület 2778 10360000 
145. Ercsi belterület 2300  út 12239 21840000 
146. Ercsi  belterület  2306                          Gépállomás utca közterület 2530 620000 
147. Ercsi  belterület  2309 /3     közút 400 5400000 
148. Ercsi  belterület  2310                        Hunyadi utca közterület 3890 13125000 
149. Ercsi  belterület  2330                          Zrínyi utca közterület 2930 12675000 
150. Ercsi  belterület  2362                         Teleki Blanka utca közterület 4050 5265000 
151. Ercsi  belterület  2382 /3                     Szapáry Péter utca közterület 2960 4050000 
152. Ercsi  belterület  2392       közterület 6330 1182000 
153. Ercsi  belterület  2418 /4        közterület 17058 71483178 
154. Ercsi  belterület  2421                         Szabadság utca közterület 5380 6938750 
155. Ercsi  belterület  2433                           Hidász utca közterület 1550 2880000 
156. Ercsi  belterület  2455 /2                      Lehel utca közterület 6080 24000000 
157. Ercsi  belterület  2472 /8                      Harangvirág utca közterület 1730 1200000 
158. Ercsi  belterület  2474                          Villanytelep utca közterület 3260 15890222 
159. Ercsi  belterület  2564                          Lejtő sor közterület 5520 19200000 
160. Ercsi  belterület  2580                          Gozsdu Elek utca közterület 4690 13585750 
161. Ercsi  belterület  2627                          Árpád utca közterület 2850 9720000 
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162. Ercsi  belterület  2666                           Attila utca közterület 2230 9720000 
163. Ercsi  belterület  2702        közterület 272 7567725 
164. Ercsi  belterület  2715      Sinatelep közterület 3920 19928804 
165. Ercsi  belterület  2741        Sinatelep közterület 4040 18671196 
166. Ercsi  belterület  2767                           Báró Sina György utca közterület 4010 12600000 
167. Ercsi  belterület  2822        Szennyvíz Szennyviztelep 12773 1116753867 
168. Ercsi  belterület  2830                                  Ipari Park Ipari Park 5120 38819400 
169. Ercsi  belterület  2834                                  Ipari Park Ipari Park 2203 15471600 
170. Ercsi  belterület  2847          árok 1360 1200000 
171. Ercsi  belterület  2875         Sinatelep út 15850 111131100 
172. Ercsi  belterület  2876 Sinatelep út 13550 10500000 
173. Ercsi  belterület  3023           Ipari park út 1319 100000 
174. Ercsi  belterület  3024        saját használatú út 2606 26090 
175. Ercsi  belterület  3027         saját használatú út 834 8340 
176. Ercsi belterület   3062  saját használatú út 5208               52800 
177. Ercsi külterület 04/14  saját használatú út 2122           2363000 
178. Ercsi  külterület  09            saját használatú út 721             788000 
179. Ercsi  külterület  014             saját használatú út 1597 1182000 
180. Ercsi külterület 024 Ipari Park út 800 525000 
181. Ercsi külterület 025  árok 5955 4200000 
182. Ercsi külterület 026/10  árok 7398 24375000 
183. Ercsi külterület 029/1  út 6490 4332000 
184. Ercsi külterület 032  út 3819 591200 
185. Ercsi külterület 032/2  út 591 354608 
186. Ercsi  külterület  032 /3          szántó, út 2503 1499297 
187. Ercsi külterület 033/3  szántó 100 1450100 
188. Ercsi  külterület  033 /18           út  56130000 
189. Ercsi  külterület  034             út 39200 5513000 
190. Ercsi  külterület  036           Saját használatú út 3404 1182000 
191. Ercsi külterület  037            erdő, közút 36532 78018845 
192. Ercsi  külterület  038 /3         út 1864 788000 
193. Ercsi  külterület  040           elhagyott vízmeder 211830 529575000 
194. Ercsi  külterület 043            saját használatú út 2956 776200 
195. Ercsi  külterület  044 /5          saját használatú út 785 394000 
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196. Ercsi  külterület  045 /2          saját használatú út 1872 197000 
197. Ercsi  külterület  054           saját használatú út 1780 1180000 
198. Ercsi külterület 057  kút 15951 167430000 
199. Ercsi külterület  059            árok 9788 600000 
200. Ercsi  külterület  060           árok 5580 3780000 
201. Ercsi  külterület  064 /2           saját használatú út 4820 1969000 
202. Ercsi külterület 0113   100 371313 
203. Ercsi  külterület  0158         saját használatú út, árok 8820 1575000 
204. Ercsi  külterület  0160             saját használatú út 33048 86630000 
205. Ercsi  külterület  0163            saját használatú út 23221 6890000 
206. Ercsi  külterület  0165            saját használatú út 22204 4725000 
207. Ercsi  külterület  0167           út 34178 7088000 
208. Ercsi  külterület  0170         saját használatú út 4478 1575000 
209. Ercsi  külterület  0171 /8            saját használatú út 2713 1969000 
210. Ercsi  külterület  0173           saját használatú út 1620 1182000 
211. Ercsi  külterület  0175          saját használatú út 45002 9844000 
212. Ercsi  külterület  0178             közút 2320 1575000 
213. Ercsi  külterület  0179            közút 1400 788000 
214. Ercsi  külterület  0180            saját használatú út 2213 1182000 
215. Ercsi  külterület  0182            saját használatú út 10162 2757000 
216. Ercsi  külterület  0192 /7         saját használatú út 11133 4332000 
217. Ercsi  külterület  0195            saját használatú út 28608 4332000 
218. Ercsi  külterület  0196 /1         saját használatú út 28948 4725000 
219. Ercsi  külterület  0208            saját használatú út 3731 3938000 
220. Ercsi  külterület  0214             saját használatú út 7830           2757000 
221. Ercsi  külterület  0215 /1          mocsár 17304 66339152 
222. Ercsi  külterület  0216            árok 2476 2400000 
223. Ercsi  külterület  0217         saját használatú út 3292 1969000 
224. ErcsiI  külterület  0219          saját használatú út 3256 1182000 
225. Ercsi  külterület  0223            saját használatú út 16606 5119000 
226. Ercsi  külterület  0225 /3           árok 1816 1800000 
227. Ercsi  külterület  0226          saját használatú út 9010 3938000 
228. Ercsi  külterület  0230             saját használatú út 5751 4725000 
229. Ercsi  külterület  0232            saját használatú út 1826 1575000 
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230. Ercsi  külterület  0235           saját használatú út 2300 16100000 
231. Ercsi  külterület  0239         saját használatú út 2068 3938000 
232. Ercsi  külterület  240 /9            saját használatú út 2703 2363000 
233. Ercsi  külterület  0241            saját használatú út 1514 1575000 
234. Ercsi  külterület  0242         saját használatú út 13759 6497000 
235. Ercsi  külterület  0244             saját használatú út 9946 3676000 
236. Ercsi  külterület  0245 /5          saját használatú út 7369 3634154 
237. Ercsi  külterület 0246 /1            saját használatú út 10018 4792200 
238. Ercsi  külterület  0248 /1           saját használatú út 8345 4159800 
239. Ercsi  külterület  0254 /2         saját használatú út 10855 788000 
240. Ercsi  külterület  0256         saját használatú út 19955 5907000 
241. Ercsi  külterület  0260           saját használatú út 27542 8269000 
242. Ercsi  külterület  0262 /2           árok 713 600000 
243. Ercsi  külterület  0262 /3          támfal 2105 6815000 
244. Ercsi  külterület  0270 /3          árok 1735 1800000 
245. Ercsi  külterület  0273            saját használatú út 1480 1575000 
246. Ercsi  külterület  0276            saját használatú út 9461 5907000 
247. Ercsi  külterület  0279            saját használatú út 3046 2757000 
248. Ercsi külterület  0280 /6         saját használatú út 4584 3544000 
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„2. melléklet a 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

 
 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű vagyon 
 A B C D E 

 Helyrajzi szám Cím Besorolás Terület (m 2) 
bruttó érték 

(Ft.) 
1.  Ercsi belterület 68                            Eötvös utca 33. múzeum 490 43933615 
2.  Ercsi belterület 50                                Eötvös utca 70 múzeum 1995 1466000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 
 

 
 

„3. melléklet a 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelethez” 
 

 
 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
 A B C D E 

 Helyrajzi szám Cím Besorolás 
Terület 

(m2) 
Bruttó érték 

(Ft.) 
1. Ercsi belterület 2 Templom tér  közterület 4597 62752000 
2. Ercsi belterület  9                                  Kossuth Lajos utca 16 családsegítő szolgálat 953 94832141 
3. Ercsi belterület  23                                 Fő utca 20 Polgármesteri Hivatal 1509 140157744 
4. Ercsi belterület  24                                 Fő utca 20 Polgármesteri Hivatal 582 79896771 
5. Ercsi belterület  29                                 Fő utca 27 Polgármesteri Hivatal 710 14663800 
6. Ercsi belterület 132 Angolkert közterület 14660 6872500 
7. Ercsi belterület  166/1                        Duna-part közterület 18670 7175000 
8. Ercsi belterület  270                            Kossuth Lajos utca 7 általános iskola 2946 199355230 
9. Ercsi belterület 385 Dunasor közterület 584 121250000 
10. Ercsi belterület 386 Dunasor közterület 295 7375000 
11. Ercsi belterület 387 Dunasor közterület 336 8400000 
12. Ercsi belterület 388 Dunasor közterület 850 21250000 
13. Ercsi belterület 395 Dunasor közterület 294 7350000 
14. Ercsi belterület 396 Dunasor közterület 338 8450000 
15. Ercsi belterület 914 Bem József utca 2. Sportcsarnok 1210 507744263 
16. Ercsi  belterület  916                          Szent István utca 10 általános iskola, sportcs. 8047 916625238 
17. Ercsi belterület  986                            Türr István utca 15 óvoda, udvar 5129 239257971 
18. Ercsi belterület 1083 Esze Tamás utca 14 Egészségügyi központ 3175 16077191 
19. Ercsi  belterület  1560                           Bercsényi Miklós utca 18 óvoda 3363 117180688 
20. Ercsi  belterület  1567 /1                       Budai Nagy Antal utca  gazdasági épület, udvar 1486 21153000 
21. Ercsi belterület 1758/2  közterület 429 3204780 
22. Ercsi  belterület  1759 /8        Cukorgyári lakótelep közterület 3210 31908000 
23. Ercsi  belterület  1759/38       Cukorgyári lakótelep sporttelep 14853 95107875 
24. Ercsi belterület 1935  közterület 2340 1756000 



77 
 

 
 

25. Ercsi belterület 2072  árok 901 1500000 
26. Ercsi belterület 2119  árok 1330 1200000 
27. Ercsi  belterület  2331                 Dózsa György tér  óvoda 4185 140244270 
28. Ercsi belterület 2393/4  Toldi pálya 13366 60147000 
29. Ercsi belterület 2420/2  helyőrségi klub 4864 85834959 
30. Ercsi belterület 2563 Lejtő sor 1. Öregek Otthona 990 89206414 
31. Ercsi belterület 2728 Sinatelep út 500 2540603 
32. Ercsi belterület 2754 Sinatelep közterület   
33. Ercsi  belterület  2768          Sinatelep közterület 2528 2934603 
34. Ercsi  belterület  3025            közterület 5590 55900 
35. Ercsi  belterület 3028         közterület 2347 23470 
36. Ercsi belterület 3063  közterület 1100 11000 
37. Ercsi belterület 027  szennyvíztisztitó 20190 76817000 
38. Ercsi belterület 038  erdő 357935 361601000 
39. Ercsi belterület 039  erdő 52315 52315000 
40. Ercsi külterület 046  vízkutak 16377 14034000 
41. Ercsi külterület 062/1  erdő 215564 215564000 
42. Ercsi külterület 0262/1  erdő 452097 452097000 
43. Ercsi külterület 0263/2  erdő 93717 93717000 
44. Ercsi külterület 0277/5  erdő 347431 347431000 
45. Ercsi külterület 0280/21  erdő 312426 312426000 
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„4. melléklet a 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

 
Üzleti vagyon 

 A B C D  

 Helyrajzi szám Cím Besorolás 
Terület 

(m2) 
Bruttó érték 

(Ft) 
1.  Ercsi belterület 10 Szent István utca 1  0 6099000 

2.  Ercsi belterület 20 Vasútállomás utca 18  0 600000 

3.  Ercsi belterület  22                                 Fő utca 18 lakóház, udvar 857 36575744 

4.  Ercsi belterület  43                                Táncsics utca  866 39614000 

5.  Ercsi belterület  50                                Eötvös utca 7  1180 41503690 

6.  Ercsi belterület  73                                 Fő utca 45 lakóház, udvar, gazdasági épület 940 50657000 

7.  Ercsi belterület 93/2 Eötvös utca 32  11901 161619420 

8.  Ercsi belterület  123 /2         Villanytelep utca 10 beépítetlen terület 964 3856000 

9.  Ercsi belterület  143                            Bajcsy-Zsilinszky út 33 beépítetlen terület 901 3604000 

10.  Ercsi belterület  165                             Csónakház  csónakház 4874 55898560 

11.  Ercsi belterület  170/2 Köztársaság tér 11  345 36636000 

12.  Ercsi belterület  225 Mártírok utca 89  549 2196000 

13.  Ercsi belterület  235 /1                        Vízvári utca 10 lakóház, udvar, gazdasági épület 594 10404100 

14.  Ercsi belterület  295                          Kossuth utca 12  0 1983784 

15.  Ercsi belterület  419 /1                       Felső Dunasor 23 üdülőépület és udvar 676 3000000 

16.  Ercsi belterület  419/2. Dankó Pista utca beépítetlen terület 500 546000 

17.  Ercsi belterület  428 Dankó Pista utca  beépítetlen terület 400 3450000 

18.  Ercsi belterület  494                           Feszty Árpád utca 4 lakóház, udvar, gazdasági épület 343 6200000 

19.  Ercsi belterület 594 Szőnyi István utca 2 beépítetlen terület  500 4538500 

20.  Ercsi belterület 596  beépítetlen terület 250 166500 

21.  Ercsi belterület 601/1 Csók István utca beépítetlen terület 599 2396000 

22.  Ercsi belterület 601/3 Csók István utca beépítetlen terület 843 3372000 

23.  Ercsi  belterület  902                        Táncsics Mihály utca 16 lakóház, udvar, gazdasági épület 565 21381016 

24.  Ercsi  belterület  1048/5 Fűzfa utca önkormányzati telek 434 1736000 

25.  Ercsi  belterület  1048/6 Belmajor lakás 44 800000 
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26.  Ercsi  belterület  1048/8 Fűzfa utca lakóház 0 4850000 

27.  Ercsi  belterület  1048/8 Belmajor lakás 38 3500000 

28.  Ercsi  belterület  1048/8 Belmajor lakás 40 4850000 

29.  Ercsi  belterület  1048/8 Fűzfa utca lakóház 55 3850000 

30.  Ercsi  belterület  1330 /2                       Battai út  beépítetlen terület 2921 11684000 

31.  Ercsi  belterület  1334                           Érdi út  beépítetlen terület 853 3412000 

32.  Ercsi  belterület  1368                           Vásár tér beépítetlen terület 657 2628000 

33.  Ercsi  belterület  1370 /14                      névtelen  200 800000 

34.  Ercsi  belterület  1370 /15                      névtelen  200 800000 

35.  Ercsi  belterület  1370 /16                      névtelen  200 800000 

36.  Ercsi  belterület  1370 /36                      - belterület 0 1725542 

37.  Ercsi  belterület  1645 /1                        Dózsa György út 92 lakóház, udvar, gazdasági épület 8382 45141000 

38.  Ercsi  belterület  1755                             Bethlen Gábor utca 26 beépítetlen terület 1079 4316000 

39.  Ercsi  belterület  1893                            Május 1. körút  beépítetlen terület 2618 10472000 

40.  Ercsi  belterület  1907                          Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 980 3920000 

41.  Ercsi  belterület  1911                            Diófa utca 13 beépítetlen terület 1152 4608000 

42.  Ercsi  belterület  1912                           Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 1400 5600000 

43.  Ercsi  belterület  1913                           Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 1257 5028000 

44.  Ercsi  belterület  1916                          Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 1458 5832000 

45.  Ercsi  belterület  1917                           Kandó Kálmán utca beépítetlen terület 1621 6484000 

46.  Ercsi  belterület  1922                            Diófa utca 32  1438 5752000 

47.  Ercsi  belterület  1923                            Diófa utca 29 beépítetlen terület 1452 5808000 

48.  Ercsi  belterület  1932                           Nyár utca 6 beépítetlen terület 1429 5716000 

49.  Ercsi  belterület  1963                            Nyár utca 27 beépítetlen terület 1218 4872000 

50.  Ercsi  belterület  1964                            Nyár utca 25 beépítetlen terület 1156 4624000 

51.  Ercsi  belterület  1965                            Nyár utca 23 beépítetlen terület 1138 4552000 

52.  Ercsi  belterület  1979 /1                        Nyár utca 18 beépítetlen terület 708 2832000 

53.  Ercsi  belterület  1979 /2      Kisfaludy köz beépítetlen terület 708 2832000 

54.  Ercsi  belterület  1980 /1                       Nyár utca 20 beépítetlen terület 709 2836000 

55.  Ercsi  belterület  1980 /2      Kisfaludy köz beépítetlen terület 710 2840000 

56.  Ercsi  belterület  1981 /1                        Nyár utca 22 beépítetlen terület 713 2852000 

57.  Ercsi  belterület  1981 /2     Kisfaludy köz beépítetlen terület 714 2856000 

58.  Ercsi  belterület  1982 /1                        Nyár utca 24 beépítetlen terület 711 2844000 

59.  Ercsi  belterület  1982 /2      Kisfaludy köz beépítetlen terület 711 2844000 
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60.  Ercsi  belterület  1983                            Nyár utca 26 beépítetlen terület 1426 5704000 

61.  Ercsi  belterület  1984                            Nyár utca 28 beépítetlen terület 1428 5712000 

62.  Ercsi  belterület  1985                            Kispusztai utca beépítetlen terület 1407 5628000 

63.  Ercsi  belterület  1986                          Kispusztai utca  beépítetlen terület 1415 5660000 

64.  Ercsi  belterület  1987                           Kispusztai utca  beépítetlen terület 1417 5668000 

65.  Ercsi  belterület  1988                          Kispusztai utca  beépítetlen terület 1411 5644000 

66.  Ercsi  belterület  1991                          Diófa utca beépítetlen terület 1423 5692000 

67.  Ercsi  belterület  1992                            Diófa utca  beépítetlen terület 1427 5708000 

68.  Ercsi  belterület  1993                            Diófa utca  beépítetlen terület 1442 5768000 

69.  Ercsi  belterület  1994                            Diófa utca  beépítetlen terület 1442 5768000 

70.  Ercsi  belterület  2038                           Diófa utca 48 beépítetlen terület 1809 7236000 

71.  Ercsi  belterület  2046     Kispusztai utca beépítetlen terület 1498 5992000 

72.  Ercsi  belterület  2047       Kispusztai utca beépítetlen terület 1418 5672000 

73.  Ercsi  belterület  2054                            Csalogány utca  2070 8280000 

74.  Ercsi  belterület  2060                       Kispusztai utca beépítetlen terület 1808 7232000 

75.  Ercsi  belterület  2061                        Kisfaludy utca beépítetlen terület 3580 14320000 

76.  Ercsi  belterület  2063       Kispusztai utca beépítetlen terület 1720 6880000 

77.  Ercsi  belterület  2064       Kispusztai utca beépítetlen terület 1747 13976000 

78.  Ercsi  belterület  2065 Kispusztai utca beépítetlen terület 1748 6992000 

79.  Ercsi  belterület  2066 Kispusztai utca beépítetlen terület 1748 6992000 

80.  Ercsi  belterület  2067 Kispusztai utca beépítetlen terület 1748 6992000 

81.  Ercsi  belterület  2068 Kispusztai utca beépítetlen terület 1756 7024000 

82.  Ercsi  belterület  2069 Kispusztai utca beépítetlen terület 1825 7300000 

83.  Ercsi  belterület  2070 Kispusztai utca beépítetlen terület 1817 7268000 

84.  Ercsi  belterület  2071 Kispusztai utca beépítetlen terület 1818 7272000 

85.  Ercsi  belterület  2073 Nefelejcs utca 48 beépítetlen terület 1368 5472000 

86.  Ercsi  belterület  2074                            Nefelejcs utca 50 beépítetlen terület 1431 5724000 

87.  Ercsi  belterület  2076                            Nefelejcs utca 54 beépítetlen terület 1350 5400000 

88.  Ercsi  belterület  2082      Kispusztai utca beépítetlen terület 1463 5852000 

89.  Ercsi  belterület  2083       Kispusztai utca beépítetlen terület 1335 5340000 

90.  Ercsi  belterület  2089       Vörösmarty utca 38 beépítetlen terület 1137 4548000 

91.  Ercsi  belterület  2221                          Lavotta utca 28 beépítetlen terület 1050 4200000 

92.  Ercsi  belterület  2222                           Lavotta utca 30 beépítetlen terület 1118 4472000 

93.  Ercsi  belterület  2309 /7                      - beépítetlen terület 500 2300000 
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94.  Ercsi  belterület  2309 /9                      Dózsa György út beépítetlen terület 550 2200000 

95.  Ercsi  belterület  2408 /1     Kispusztai utca beépítetlen terület 2568 10272000 

96.  Ercsi  belterület  2438    Szabadság utca 17 beépítetlen terület 996 3984000 

97.  Ercsi  belterület  2448                            Repkenyi mellett beépítetlen terület 2635 10540000 

98.  Ercsi  belterület  2502                          Bajcsy-Zsilinszky utca 32  1236 76423000 

99.  Ercsi  belterület  2755/2     Báró Sina György utca közösségi ház 2000 5111736 

100.  Ercsi  belterület  2783     Sinatelep  1282 2564000 

101.  Ercsi  belterület  2784       Sinatelep  1280 2560000 

102.  Ercsi  belterület  2785        Sinatelep  1295 2590000 

103.  Ercsi  belterület  2786        Sinatelep  1301 2602000 

104.  Ercsi  belterület  2787       Sinatelep  1308 2616000 

105.  Ercsi  belterület  2788       Sinatelep  1606 3212000 

106.  Ercsi  belterület  2789       Sinatelep  1001 2002000 

107.  Ercsi  belterület  2790 Sinatelep  1001 2002000 

108.  Ercsi  belterület  2791 Sinatelep  1001 2002000 

109.  Ercsi  belterület  2792 Sinatelep  1001 2002000 

110.  Ercsi  belterület  2793 Sinatelep  1001 2002000 

111.  Ercsi  belterület  2794 Sinatelep  1001 2002000 

112.  Ercsi  belterület  2796 Sinatelep  1001 2002000 

113.  Ercsi  belterület  2797 Sinatelep  1001 2002000 

114.  Ercsi  belterület  2798 Sinatelep  1001 2002000 

115.  Ercsi  belterület  2799 Sinatelep  1606 3212000 

116.  Ercsi  belterület  2800 Sinatelep  1001 2002000 

117.  Ercsi  belterület  2801 Sinatelep  1001 2002000 

118.  Ercsi  belterület  2802 Sinatelep  1001 2002000 

119.  Ercsi  belterület  2803 Sinatelep  1001 2002000 

120.  Ercsi  belterület  2804 Sinatelep  1001 2002000 

121.  Ercsi  belterület  2805 Sinatelep  1001 2002000 

122.  Ercsi belterület  2806 Sinatelep  1001 2002000 

123.  Ercsi  belterület  2807 Sinatelep  1001 2002000 

124.  Ercsi belterület  2808 Sinatelep  1485 2970000 

125.  Ercsi  belterület  2809 Sinatelep  1001 2002000 

126.  Ercsi  belterület  2810 Sinatelep  1606 3212000 

127.  Ercsi  belterület  2811 Sinatelep  1257 2514000 
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128.  Ercsi  belterület  2812 Sinatelep  1269 2538000 

129.  Ercsi  belterület  2813 Sinatelep  1281 2562000 

130.  Ercsi  belterület  2814 Sinatelep  1293 2586000 

131.  Ercsi  belterület  2815 Sinatelep  1305 2610000 

132.  Ercsi  belterület  2816 Sinatelep beépítetlen terület 4131 8262000 

133.  Ercsi  belterület  2817 Sinatelep beépítetlen terület 1181 12392135 

134.  Ercsi  belterület  2846 /2           beépítetlen terület 1568 36120250 

135.  Ercsi  belterület  2853  ipartelep 9044 27132000 

136.  Ercsi  belterület  2854  ipartelep 9046 27138000 

137.  Ercsi  belterület  2855  belterület föld 0 27126000 

138.  Ercsi  belterület  2856  ipartelep 9999 29997000 

139.  Ercsi  belterület  2860 Ipari Park beépítetlen terület 9900 19800000 

140.  Ercsi  belterület  2861 Ipari Park beépítetlen terület 9900 19800000 

141.  Ercsi  belterület  2862 Ipari Park beépítetlen terület 9900 19800000 

142.  Ercsi  belterület  3002  beépítetlen terület 628 100000 

143.  Ercsi  külterület  010 /4        Ipari Park ipari 11186 11186000 

144.  Ercsi  külterület  010 /9        Ipari Park ipari 27725 27725000 

145.  Ercsi  külterület  010 /9         ipari 0 21725000 

146.  Ercsi  külterület  010 /13          szántó  7674 7674000 

147.  Ercsi  külterület  015 /1          szántó, legelő 7224 14448000 

148.  Ercsi  külterület  015 /2            szántó 2498 4996000 

149.  Ercsi  külterület  015 /4         szántó 1624 3248000 

150.  Ercsi  külterület  031 /4 Ipari Park ipari 15791 47373000 

151.  Ercsi  külterület  031 /8 Ipari Park ipari 10000 30000000 

152.  Ercsi  külterület  032 /1 Ipari Park szántó 7554 4524846 

153.  Ercsi  külterület  032 /2 Ipari Park szántó 1848 1106952 

154.  Ercsi  külterület  032 /3 Ipari Park szántó 49045 29377955 

155.  Ercsi  külterület  032 /5        Ipari Park szántó 31302 18718472 

156.  Ercsi  külterület  033 /1         Ipari Terület beépítetlen terület 2469 50000 

157.  Ercsi  külterület  033 /2           0 3050950 

158.  Ercsi  külterület  041             Legelő 8135 8135000 

159.  Ercsi külterület 084/2  szántó 28775 28775000 

160.  Ercsi külterület  0083 Sinatelep  1001 2002000 

161.  Ercsi  külterület  0191 /15          szántó 0 1320046 
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162.  Ercsi  külterület  0191 /16          szántó 0 1322685 

163.  Ercsi  külterület  0191 /17        szántó 0 272909 

164.  Ercsi  külterület  0191 /18           szántó 0 1329055 

165.  Ercsi  külterület  0259 /15           külterület 0 459600 

166.  Ercsi  külterület 0259 /17          külterület 0 581700 

167.  Ercsi  külterület 0259 /19          külterület 0 582900 

168.  Ercsi  külterület  0259 /21           külterület 0 153300 

169.  Ercsi  külterület  0259 /23          külterület 0 232200 

170.  Ercsi  külterület  0259 /25            külterület 0 153300 

171.  Ercsi  külterület  0259 /27          külterület  0 195900 

172.  Ercsi  külterület  0262 /1           külterület 0 1128960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 
 

„5. melléklet a 9/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelethez” 
 

 
 

 
gazdálkodó szervezetek 

 A B C 

 
gazdasági társaság 

neve önkormányzati t őke része (%) Mérleg szerinti érték (Ft.) 
1.  Törökkút Nonprofit Kft.                            100 290000 

2.  
Ercsi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft.                                55,52 110060000 

3.  
Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. 100 8000000 
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21. napirendi pont: A csatornatisztító jármű garázsának átépítésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-169/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornatisztító jármű garázsának bővítésére 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
a csatornatisztító jármű garázsának bővítésére előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornatisztító jármű garázsának bővítésére 
bruttó 2.287.588,- Ft előirányzatot biztosít Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
céltartalékok között elkülönített szennyvíz eszközhasználati díj terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 

 
22. 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 400-123/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 24. számú mellékletét képezi, majd a 439/2015. ( XI.24.) Kt. sz. 
határozattal kapcsolatban elmondja, hogy mire a Dunakavics Kft a területet kitakarítja, a 
hulladék sajnálatos módon újraképződik. Emiatt is azt javasolja, hogy oda egy sorompó 
kihelyezése történjen meg, ami – véleménye szerint – a falopást is visszaszorítaná.  
 
Karsai Gergely képviselő 19.10 órakor megérkezik a Tanácsterembe, így a továbbiakban 9 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban is kíván néhány 
kiegészítést tenni: az 5. pontban olvasható, Vadex Zrt-vel folytatott tárgyalással kapcsolatban 
elmondja, elképzelés szerint a Kis-Dunánál lenne egy futóösvény kialakítva, arra érkezett már 
ajánlat, melyet hamarosan a testület elé fog terjeszteni. Majd az Eötvös Kápolna felújításával 
kapcsolatban elmondja, legnagyobb meglepetésére az a legújabb információ, hogy szeptember 
3-ára akár be is fejeződhetnek a munkálatok. Majd a Romact, Európai Uniós pályázattal 
kapcsolatban mondja el, hogy annak keretében 100 %-os támogatást kaphat néhány település, 
köztük Ercsi is, ez a program a roma emberek integrálásával foglalkozik. Nagy reménységgel 
tekintenek erre a pályázatra, hiszen nem megszokott nyíltsággal tekintenek, s beszélnek a 
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problémáról. Majd egy másik témára tér rá: elmondja, az Ercsi Híradó adminisztrációs 
feladatai a Művelődési Házra, annak megbízott intézményvezetőjére, Kovács Edinára 
kerülnének átirányításra, s ezúton is megköszöni neki a feladat fogadási készségét. Majd azt 
kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

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 

196/2016. (V.31.) 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 
 

23. napirendi pont: Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, 
TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-167/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a pályázaton történő részvételről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 
kódszámú pályázaton történő részvételről 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázaton. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 
pályázat elkészíttetésére és benyújtására. 
                           
Felelős: Győri Máté polgármester        
Határid ő: azonnal 
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24. napirendi pont: „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 
kódszámú pályázaton történő részvételről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-166/2016. számú előterjesztést, (jegyzőkönyv 26. 
számú melléklete), majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, hogy először az első 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, 

TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 
„a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz „a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázaton. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 
pályázat elkészíttetésére és benyújtására. 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról 
szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, 

TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum 
elkészítésére előirányzat biztosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

„a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 

pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére előirányzat 
biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 1.209.040,- Ft előirányzatot biztosít „a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához 
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szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a megbízási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 

 
25. napirendi pont: „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-173/2016. iktatószámú sürgősségi indítványt, 
mely jelen jegyzőkönyvnek a 27. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, 
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére előirányzat 
biztosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

„a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 381.000,- Ft előirányzatot biztosít „a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó előkészítő tervek elkészítésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a megbízási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 

 
26. napirendi pont: Az utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérések 

elvégzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 400-172/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 28. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utak rekonstrukciójához szükséges 
geodéziai felmérések elvégzéséhez előirányzat biztosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2016. (V.31.) Kt. sz. határozata 

az utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérések elvégzéséhez előirányzat 
biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utak rekonstrukciójához szükséges 
geodéziai felmérések elvégzését bruttó 426.085,- Ft értékben támogatja, a szükséges pénzügyi 
előirányzatot a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szerződés megkötésére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
                          
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. június 30., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, 
megköszöni a testület munkáját, a jelenlétet, s a Képviselő-testület 2016. május 31-i nyílt 
ülését 19.30 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

Győri Máté          Dr. Feik Csaba   
   polgármester                         jegyző 
 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária        Sandi József   
         képviselő                      képviselő 
   jkv. hitelesítő                   jkv. hitelesítő 
  
 


