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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. október 25-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 

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

 
NAPIREND 

Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Ercsi Város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 
közbeszerzési indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

2. A Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város Önkormányzata részére 
felajánlott reklámlehetőségről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
 

3. Az Ercsi Napfény Óvoda kérelmére előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

4. Az Ercsi Napfény Óvoda és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában pedagógiai asszisztens 
státusz bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                      

5. A 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

6. Az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek karbantartására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 
benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
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8. A Baczakó Péter Sportcsarnok és az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
 

9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. A köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

12. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

13. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

14. A fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. Az ASP-rendszer bevezetéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

17. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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18. Az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 
biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés beszerzésére 
pótelőirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
19. Ercsi Város Önkormányzata és a Családokért Ingatlan Szolgáltató Kft. közötti bérleti 

és együttműködési szerződés megkötéséről, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Laktanya 
nőtlen tiszti szállójának (Ercsi, 2393/2. hrsz.) a Kft. telephelyként történő használata 
hozzájárulásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
302/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2016. október 25-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
303/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak 

gyártására és sugárzására irányuló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás előkészítéséhez indikatív 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 
304/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. a Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város 

Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről 
 
305/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda részére előirányzat 

átcsoportosításáról 
 
306/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvodában 2 fő pedagógiai asszisztens 

státusz létrehozásáról 
 
307/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 1 fő pedagógiai 

asszisztens státusz létrehozásáról 
 
308/2016. (X.25.) Kt. sz. hat.  a 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről 
 
309/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek 

karbantartására előirányzat biztosításáról 
 
310/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság 
megválasztásáról 

 
311/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei bérleti díjának 

megállapításáról 
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312/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
helyiségei bérleti díjának megállapításáról 

 
313/2016. (X.25.) Kt. sz. hat.  a temetői díjak felülvizsgálatáról 
 
314/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. Ercsi Város új háziorvosi körzetének elindításáról, Dr. 

Nagy Angélának a 3. számú háziorvosi körzet 
háziorvosává történő kinevezése támogatásáról 

 
315/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi 

körzet területi felosztásának jóváhagyásáról 
 

316/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. a fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 

 
317/2016. (X.25.) Kt. sz. hat.  az önkormányzati ASP-rendszer bevezetéséről 
 
318/2016. (X.25.) Kt. sz. hat.  a 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről 
 
319/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
320/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan 

szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 
biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő 
berendezés beszerzésére pótelőirányzat biztosításáról  

 
321/2016. (X.25.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzata és a Családokért Ingatlan 

Szolgáltató Kft. közötti bérleti és együttműködési 
szerződés megkötéséről, továbbá a II. Rákóczi Ferenc 
Laktanya nőtlen tiszti szállójának (Ercsi, 2393/2. hrsz.) a 
Kft. telephelyeként történő használatához történő 
hozzájárulásról 

 
R e n d e l e t e k 

 
16/2016. (X.26.) ök. rend. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
17/2016. (X.26.) ök. rend. a helyi adókról 
 
18/2016. (X.26.) ök. rend.  az egészségügyi alapellátások körzeteiről 
 
19/2016. (X.26.) ök. rend. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2016. 
október 25-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  
  Sandi József képviselő 

                        Dr. Feik Csaba jegyző 
                        Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, meghívottakat, 
jelenlévőket, s a Képviselő-testület 2016. október 25-i nyílt ülését 18.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés 7 képviselő jelenlétével határozatképes. Elmondja, 18 napirendi 
pontról és egy sürgősségi indítványról szükséges tárgyalni, majd azt kéri, hogy a meghívóban 
szereplő 6. napirendi pontot 18-ként tárgyalják, mert az ügyben, illetve a sürgősségi indítvány 
ügyében szükséges egy pénzügyi bizottsági ülést is tartani. Majd elmondja még, ő az 1956-os 
ünnepléssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Kérdezi, van-e valakinek napirendi 
pontokon kívül mondanivalója? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az általa felvetett 
módosításokkal együtt a napirendi pontokról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. október 25-i nyílt 
ülése napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
302/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2016. október 25-i nyílt ülése napirendjeir ől 
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Ercsi Város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 
közbeszerzési indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

2. A Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város Önkormányzata részére 
felajánlott reklámlehetőségről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
 

3. Az Ercsi Napfény Óvoda kérelmére előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
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4. Az Ercsi Napfény Óvoda és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában pedagógiai asszisztens 
státusz bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                        a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                      

5. A 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

6. Az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek karbantartására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

8. A Baczakó Péter Sportcsarnok és az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
 

9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. A köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

12. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

13. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  



7 
 

14. A fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. Az ASP-rendszer bevezetéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 
18. Az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 

biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés beszerzésére 
pótelőirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
19. Ercsi Város Önkormányzata és a Családokért Ingatlan Szolgáltató Kft. közötti bérleti 

és együttműködési szerződés megkötéséről, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Laktanya 
nőtlen tiszti szállójának (Ercsi, 2393/2. hrsz.) a Kft. telephelyként történő használata 
hozzájárulásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Győri Máté polgármester meg szeretné köszönni mindenkinek, aki az 1956-os forradalom 
megemlékezésének előkészítésében részt vett. Külön köszönet illeti a Dunakavics Kft-t, akik 
az emlékmű felállításában segédkeztek, továbbá a Művelődési Ház csapatának is köszöni a 
munkát. Majd egy, a lakosságtól érkezett javaslatát mondja el: az emlékmű belső terében – a 
művésznő szavaival élve, „intim terében” el van helyezve egy tábla, melyen az ercsi 
forradalmárok nevei olvashatóak (ezeket a neveket Szili Istvánné A torony alatt, illetve 
Kárász Tamás Ercsi forradalma 1956-ban című könyvéből gyűjtötték össze). Javaslata az 
volna, hogy az Ercsi Híradóban jelenjen meg egy felhívás arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben a lakosság tud olyan személyről, akinek a neve a táblán méltó helyet foglalhatna 
el, javaslatát juttassa el hozzájuk, s az adott személyről a Humán Bizottság döntene. Ezután 
felhívja a figyelmet arra, hogy november 4-én lesz a forradalom leverésének évfordulója, 
mely alkalomból a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének kezdeményezésével, 
Ludman Sándor nevével egy táblát szeretnének állítani a Helytörténeti Múzeumban. Ott lesz 
egy ünnepi beszéd, majd fáklyás felvonulás az emlékműig. Az eseményre mindenkit nagy 
szeretettel hív. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy térjenek rá a napirendi 
pontok tárgyalására. 
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1. napirendi pont: Ercsi Város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 
sugárzására irányuló közbeszerzési indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-270/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd elmondja még, az előterjesztést a Pénzügyi és a 
Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság is megtárgyalta. Arról van szó, hogy a jelenlegi szerződés 
december 31-vel lejár, s ahhoz, hogy felelős döntést tudjanak hozni, az szükséges, hogy 
indikatív ajánlatokat kérjenek be. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város Közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 

előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről 6 igen szavazat és 1 tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

303/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 
Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló  

közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez e határozat melléklete szerint 
indikatív ajánlattételi felhívást tesz közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az ajánlattételi felhívás kiküldésére, valamint a közbeszerzés tárgyában 
lefolytatandó tárgyalásra.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. október 27. 
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„Melléklet a 303/2016. (X.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata 

 

Indikatív ajánlatkérés 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására 

 

 

 

 

 

 

Ercsi, 2016.  
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Tisztelt Vállalkozó! 

 

Ercsi Város Önkormányzata a jövőben közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni Ercsi város közszolgálati 
televíziós műsorainak gyártása és/vagy sugárzása tárgyában. 

 

Az eljárás előkészítése érdekében ezért indikatív ajánlatokat kíván kérni az Önkormányzat, hogy a becsült 
értéket és a szolgáltatás pontos szakmai tartalmát megismerhesse a Kbt. 28. § (2) bek. a.) pontja alapján. 

 

Előbbiek alapján az Önkormányzat felkéri Önt indikatív ajánlat megtételére az alábbiak szerint: 

 

AJÁNLATKÉRŐ 

 

Ercsi Város Önkormányzata 

(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  

Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 

Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 

További felvilágosítás: Szük Katalin 

Fax: 06/25/515-601 

e-mail: kszuk@ercsi.hu 

 

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK: 

 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 

Hatálybalépést követő 24 hónap 

 

A TELJESÍTÉS HELYE 

 

2451 Ercsi 

NUTS-kód: HU211 
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AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat 24 havi egyenlő részletben fizeti meg a 
nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződésszerű teljesítést követően, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, minden hónap 15. napjáig, de legkésőbb a számla 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül, – utólag - banki átutalással a Ptk. 6:130.§ (1) – (2) 
bekezdései alapján. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó 
esetében alkalmazni kell. 

 

Kérjük, hogy az alább csatolt mellékleteket szíveskedjenek nekünk visszaküldeni az ajánlatkérő 
bármely elérhetőségén 2016. november 10. napjáig! 

 

Műszaki leírás 

1. verzió: 
 
Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása 

 

Városkép hírmagazin: 

 

• megjelenés: WebTV 

• műsoridő: 30 perc/hó 

 

Forgatás egész hónapban ( HD minőségben):     

 

• operatőr 

• szerkesztő / riporter 

• nyersanyag 

• útiköltség 

• HD kamera szett 

• világítás 

 

Vágás / Műsorkészítés / Élő műsor előkészítése:  

 

• vágó óradíja 
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• HD non-lineáris editor óradíja 

• nyersanyag digitalizálás 

• offline és online vágás 

• narráció 

• hír- és műsorszerkesztés 

• feliratozás 

• felelős szerkesztő 

• műsorvezető 

• rezsiköltség 

• stúdió díj (berendezések) 

• jogdíjak (Artisjus, Műsorszolgáltatási alap, stb.) 

• digitális archiválás 

• internetes videó formátumok készítése WebTV-re 

 

Sport mérkőzések összefoglalója: 

 

• megjelenés: WebTv 

• műsoridő: 20 perc/hó 

 

Forgatás egész hónapban:        

(foci, kézilabda, egyéb sport) 

 

• operatőr 

• szerkesztő / riporter 

• nyersanyag 

• útiköltség 

• HD kameraszett 

• világítás 
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Vágás/Műsorszerkesztés:       

 

• vágó óradíja 

• non-lineáris editor óradíja 

• nyersanyag digitalizálás 

• offline és online vágás 

• narráció 

• feliratozás 

• műsorszerkesztés 

• rezsiköltség 

• archiválás 

• jogdíjak (Artisjus, Műsorszolgáltatási alap, stb.) 

• internetes videó formátumok készítése WebTV-re 

• A kábeltévé hálózaton történő sugárzás  

• Tartalmazza a jogdíjakat, sugárzási és stúdió költségeket! 

 

2. verzió: 
 
Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és webes közzététele: 

 

Az 1. verzió szerinti műszaki tartalomból szíveskedjenek kivenni azon költségelemeket, 

melyek csupán a műsorszórás tekintetében állnak fenn és az így kialakult listát, 

szíveskedjenek ajánlatukhoz csatolni 3. sz. mellékletként! 
 

A releváns közbeszerzési szabályok az alábbiak: 

 

Kbt. 28. § (1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére 
tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 
dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek 
műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni. Az 
ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során törekednie kell a magas minőségű teljesítés 
feltételeinek biztosítására, a környezet - beszerzés tárgyára tekintettel biztosítható - védelmére és a 
fenntarthatósági szempontok figyelembevételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő 
szerződésmódosítások megelőzésére. Az ajánlatkérő alkalmazhatja az értékelemzés módszerét is. 

(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében köteles a becsült érték 
meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az 
ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen 
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a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, 

b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, 

c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, 

d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, 

e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési 
adatbázis, 

f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, 

g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése. 

(3) Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek 
megfelelő tervek birtokában indítható meg. Külön jogszabályban foglalt esetekben az ajánlatkérőnek 
tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia kell. 

(4) A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve 
piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a 
gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében. 
Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést - különösen a releváns információk közlését a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását - megtenni a 
verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek 
érvényesülése érdekében. 

 

Valamint: 

Kbt. 25. § (7) (…) nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan 
személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve 
a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának 
megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett 
részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges 
árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési 
eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét 
meghaladó információt. 
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1. Melléklet 

 

 Ajánlattevő neve, székhelye 

  

 

1. Indikatív ajánlat tárgya: Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és/vagy 
sugárzása 

 

2. Az indikatív ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

1. Alternatíva: 
Nettó ajánlati ár  
Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására (24 
hónap) 

Ft 

2. Alternatíva: 
Nettó ajánlati ár  
Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és web tv 
üzemeltetésére (24 hónap) 

Ft 

 

 

 

 

Kelt: 

 

  ________________________  

Cégszerű aláírás 
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2. Melléklet 

A szakmai tevékenység részletes leírása. 

Kérjük az Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának pontosabb megismerése érdekében segítsenek az 
Önkormányzatnak abban, hogy milyen szakmai feltételrendszer alapján látható el a beszerezni kívánt 
tevékenység! Kérjük, térjenek ki a megrendelői utasítási jogokra és a vállalkozói kötelezettségekre is! 

 

 
2. napirendi pont: A Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város Önkormányzata 

részére felajánlott reklámlehetőségről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-271/2016. számú előterjesztést, majd hozzáteszi 
még, a napirendi pontot a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, s azt 
a javaslatot tette a Képviselő-testület felé, hogy nem kívánnak élni a felajánlott 
reklámlehetőséggel. Miután nem érkezik hozzászólás, más javaslat, a nemleges határozati 
javaslatról kéri a szavazást. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi 
Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről 7 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
304/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

a Duna World csatornán adásba kerülő, Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott 
reklámlehetőségről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a Cinemax Media Kft. által 
Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőséggel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Az Ercsi Napfény Óvoda kérelmére előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-272/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda részére előirányzat 
átcsoportosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
305/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda részére előirányzat átcsoportosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi 
költségvetésében, az intézmény épületének bővítésére vonatkozó tervek előkészítésére 
elkülönített 1.070.000,- Ft Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe történő 
átcsoportosításához. 
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 
   Bosnyák Istvánné intézményvezető 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

4. napirendi pont: Az Ercsi Napfény Óvoda és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 
pedagógiai asszisztens státusz bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-273/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, először 
az első határozati javaslatról kéri a szavazást. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvodában 2 fő pedagógiai 
asszisztens státusz létrehozásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
306/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvodában 2 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Napfény Óvodában 2 fő 
pedagógiai asszisztens státusz létrehozásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bosnyák Istvánné intézményvezetőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Bosnyák Istvánné intézményvezető  
Határid ő: 2016. november 1., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második határozati 
javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 1 fő 
pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
307/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 1 fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Hétszínvirág Óvodában 1 
fő pedagógiai asszisztens státusz létrehozásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ábrahám Gabriella intézményvezetőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Ábrahám Gabriella intézményvezető  
Határid ő: 2016. november 1., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

5. napirendi pont: A 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-286/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
308/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben őszi szünidei 
gyermekétkeztetést biztosít – az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek kivételével – a 
településen élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. 
Az óvodás gyermekek őszi 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. 
  
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. november 2. 
 

6. napirendi pont: Az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek karbantartására 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-283/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd elmondja még, három árajánlat érkezett a 
lámpatestek karbantartására vonatkozóan, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik. 
Javasolja, hogy a legkedvezőbb összegű ajánlatot fogadják el, ezért 414.020,- Ft biztosításáról 
kéri a szavazást. 



19 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek 
karbantartására előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
309/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek karbantartására előirányzat 
biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolakonyha étkezőjében lévő lámpatestek 
karbantartására 414.020,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a felhalmozási kiadások közé betervezett felújítási kiadások 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: 2016. október 31, ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

7. 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 bemutatja a 400-274/2016. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 9. számú melléklete), majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, más 
javaslat, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazzanak. 
 

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 

310/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 

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

Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária, a bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
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8. napirendi pont: A Baczakó Péter Sportcsarnok és az Ercsi Eötvös József Művelődési 
Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-275/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 10. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján a Sportcsarnok bérleti díjait nem módosítanák, a Művelődési Ház esetében 
pedig egyedül a kerámiaégetés díját módosítanák úgy, hogy nem Ft/alkalom, hanem Ft/óra 
lenne. Kérdezi, van-e más javaslat a Sportcsarnok bérleti díjaival kapcsolatban? Miután nincs, 
kéri, hogy szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei 
bérleti díjának megállapításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
311/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem módosítja a Baczakó Péter Sportcsarnok 
2016. január 1-től megállapított bérleti díjait. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Orth László intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért a Művelődési Ház – táblázat 
szerinti – bérleti díjaival, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
312/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjának 
megállapításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár bérleti díjait 2017. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
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• Nagyterem:  
- 0-5 óráig terjedő időtartam közötti rendezvény 
           (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 

 
-  5-10 óra időtartam  közötti rendezvény 

            (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 
 

- 10 óra  időtartam feletti rendezvény 
            (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 

 
-     Alkalmi árusítás a nagyteremben: 

 
4.475,- Ft/óra 

 

75.000,- Ft/alkalom 
 

100.000,- Ft/alkalom 
 

14.070,- Ft/alkalom 

• Kisterem: 2.555,- Ft/óra 
  

• Emeleti kisterem: 1.535,- Ft/óra 
  

• Előtér: 2.940,- Ft/alkalom 
  

• Kerámia égetés: 2.815,- Ft/óra 
  

• Büfé: 16.115,- Ft/hó 
 
 

A Nagyterem bérbevétele esetén a bérleti díjon felül az épület állagának megóvása érdekében 
kaució letétele szükséges, melynek mértéke: 
 

 -          100 fő vendéglétszám alatt: 150.000,- Ft 
 -          100 fő vendéglétszám felett: 300.000,- Ft 
 

 A Nagyterem bérbevétele esetén a helyiség takarítási díja a bérlőt terheli, melynek mértéke: 
 

  -          100 fő vendéglétszám alatt: 20.000,- Ft 
-          100 fő vendéglétszám felett: 30.000,- Ft 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Kovács Edina mb. intézményvezető 
Határid ő: 2017. január 1-től folyamatos 
 

9. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-276/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, az 1. §-ban le van írva, hogy abban az esetben is, amikor a 
bizottság hozza meg a döntést a szociális bérlakások bérlőivel kapcsolatban, 
kötelezettségvállalást az önkormányzat nevében a polgármester vállalhat. Majd elmondja 
még, bár a rendeletet most módosítják, a jövőben új rendelet megalkotására lesz szükség.  
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Győri Máté polgármester, miután egyéb hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy aki 
elfogadja a rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló  

7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és 
34. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki: 
 
„(3) A lakásbérleti szerződést – az (1) és (2) bekezdés szerinti bérbeadás esetén egyaránt – a 
polgármester köti meg.” 
 
2. § Az „R” 3. § (4), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi (6) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A lakbérek mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
(5) A költségelven bérbeadható lakások az önkormányzati feladatok ellátása érdekében, a 
piaci alapon bérbeadható lakások a pályázat útján bérbeadható lakásokkal esnek egy tekintet 
alá. 
 
(6) Az önkormányzat tulajdonában lévő – bérbeadható – lakások felsorolását e rendelet 2. 
melléklete tartalmazza.” 
 
3. § Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
4. § Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 

(2) Hatályát veszti az „R” 23. §-a. 
 
 

Győri Máté 
polgármester 

Dr. Feik Csaba 
jegyző 

 
Záradék: Ez a rendelet 2016. október 26. napján kihirdetésre került. 
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1. melléklet a 16/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelethez” 
 

A lakbérek mértéke 
 A bérbeadás módja A lakás típusa A lakbér mértéke 

1. Szociális helyzet alapján Összkomfortos lakás 312,- Ft/m²/hó 
2. Szociális helyzet alapján Komfortos lakás 218,- Ft/m²/hó 
3. Szociális helyzet alapján Félkomfortos lakás 94,- Ft/m²/hó 
4. Szociális helyzet alapján Komfort nélküli 

lakás 
62,- Ft/m²/hó 

5. Önkormányzati feladatok ellátása 
érdekében 

Összkomfortos lakás 312,- Ft/m²/hó 

6. Önkormányzati feladatok ellátása 
érdekében 

Komfortos lakás 218,- Ft/m²/hó 

7. Önkormányzati feladatok ellátása 
érdekében 

Félkomfortos lakás 94,- Ft/m²/hó 

8. Önkormányzati feladatok ellátása 
érdekében 

Komfort nélküli 
lakás 

62,- Ft/m²/hó 

9. Pályázat útján Összkomfortos lakás 450,- Ft/m²/hó 
10. Pályázat útján Komfortos lakás 300,- Ft/m²/hó 
11. Pályázat útján Félkomfortos lakás 150,- Ft/m²/hó 
12. Pályázat útján Komfort nélküli 

lakás 
100,- Ft/m²/hó 
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2. melléklet a 16/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelethez” 
 

Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő – bérbeadható – lakások: 
I.  Szociális helyzet alapján bérbeadható lakások: 

1. Fő utca 45/3. 

2. Fő utca 45/4. 
3. Fő utca 45/5. 
4. Fő utca 45/6. 
5. Bajcsy-Zs. utca 30/1. 

6. Bajcsy-Zs. utca 30/2. 

7. Bajcsy-Zs. utca 30/3. 

8. Bajcsy-Zs. utca 30/4. 
 II. Pályázat útján bérbe adható lakások: 

1. Dózsa Gy. út 92. 
2. Feszty Á. utca 4. 

3. Táncsics M. u. 16/1. 

4. Táncsics M. u. 16/2. 
5. Ó utca 14. 

III.  Önkormányzati feladatok ellátása érdekében bérbeadható lakások: 

1. Bercsényi M. u. 18. 

2. Fő utca 18. 

3. Esze T. utca 14. (hrsz.: 1083/1/A/4) 

4. Esze T. utca 14. (hrsz.: 1083/1/A/5) 

5. Esze T. utca 14. (hrsz.: 1083/1/A/6) 

6. Esze T. utca 14. (hrsz.: 1083/1/A/7) 
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10. napirendi pont: A köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-277/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta a témát, s azt a javaslatot tette, hogy a temetői díjak ne módosuljanak. Miután 
nem érkezik más javaslat, kéri, hogy a rendelet felülvizsgálatáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetői díjak felülvizsgálatáról 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

313/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 
a temetői díjak felülvizsgálatáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sírhelyek megváltási, újraváltási díjait, 
továbbá a temetőfenntartási hozzájárulás, a temetői létesítmények és a temető üzemeltetője 
(Közszolgáltató) által biztosított szolgáltatások igénybevételének díjait felülvizsgálta és a 
köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet 
mellékletében foglalt díjakat nem módosítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 
 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-278/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd elmondja még, a rendelet megalkotásával az 
idei évre megemelt kommunális adó összege a következő évtől – az ígéreteknek megfelelően 
– visszacsökken az eredeti összegre. Majd átadja a szót jegyző úr részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, módosítás annyi történik, hogy a kommunális adó összege 
visszacsökken a tavalyi mértékre, azonban a rendelet kiegészül egy 9. §-sal, mely korábban 
nem volt benne. Az Európai Unió kötelezővé tette, hogy amennyiben támogatást – 
kedvezményt vagy mentességet – nyújt az önkormányzat, ezt a paragrafust szerepeltetni kell a 
rendeletben. Emiatt a rendelet-tervezetet a Miniszterelnökség Támogatásokat Kezelő 
Irodájával véleményeztetni kellett. Ez megtörtént, az állásfoglalás az előterjesztés mellékletét 
képezi.  
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a rendelet 
megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról 7 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 



26 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében és 39/C. § (1), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. § (1) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miniszterelnökség Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

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

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

 
2. Építményadó 

 
2.§ Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. 
 
3.§ Az adó évi mértéke: 900 Ft/m². 
 
4.§ Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában lévő lakás és a magánszemély 
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 7.§ e) pontjában meghatározott korlátozással. 

 
3. Magánszemély kommunális adója 

 
5.§ Az adó évi mértéke: 

a) lakás céljára szolgáló építmény esetén: 6.000 Ft; 
b) nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga esetén: 6.000 Ft; 
c) nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 1.800 Ft; 
d) a Htv. 52.§ 16. pontja szerinti telek esetén: 6.000 Ft.  

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

4. Helyi iparűzési adó 
 
7.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 
%-a.  

 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5.000 Ft. 
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8.§ (1) Adómentes az a vállalkozó, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy 39/A. §-a vagy 
39/B. §-a alapján számított, vállalkozási szintű  adóalapja  nem haladja meg a 2,5 millió 
forintot. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót adómentesség 
illeti meg, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem 
haladja meg. 
 
9. § (1)  A 8.§-ban meghatározott adókedvezmény, illetve adómentesség formájában nyújtott 
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet /HL L 352, 
2013. 12.24. 1.o/ (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 
nyújtani. 
 
(2) A kedvezményezett az adókedvezmény, illetve adómentesség következtében megszerzett 
előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kivétellel – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás 
fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 
 
(3)  A kedvezményezettnek  – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése 
figyelembe vételével, az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 
módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat  e 
rendelet 1. mellékletét képezi. 
 
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti 
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
 
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 
 
(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 
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állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 
 
(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatás odaítélését 
követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén köteles 
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  
 
(8) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó 
támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. 
Az igazolás e rendelet 2. mellékletét képezi. 
 
10. § (1) E rendelet alkalmazásában: 
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás; 
b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 
szerinti vállalkozás. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

11.§ (1) Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
29/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. 
 
  
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2016. október 26. napján kihirdetésre került. 
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"1. melléklet a 17/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez” 
 

NYILATKOZAT 
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 
 
 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 
� Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   
� Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  
 
_________   ___________   _________ 
   (év)             (hónap)           (nap) 

 
 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 
részesültek.  
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 
betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.1 

                                                 
1
 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően 

jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

Ha egy vállkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 

eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a 

étválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 

vállalkozások között. 
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2
 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 

3
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

4
 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások2 

Sor-
szá
m 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 
rendelet 
száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 

 

A támogatást 
ellenszolgáltatá

s fejében 
végzett közúti 
kereske-delmi 

árufuva-
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj-
tásának 
dátuma3 

Odaítélé
s 

dátuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartalm

a4 

Forin
t 

Eur
ó 

Forint Euró 

           

           

           



31 
 

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
  

  

  

  

  

  

 
 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan 
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg 
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában 
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően 
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5 
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett 
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget 
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási 
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az 
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban 
van). 
  

                                                 
5
 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint 

és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 
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6
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

7
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 

8
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés 

napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor-
szá
m 

Támogatá
s 

jogalapja 
(uniós 
állami 

támogatás
i szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem 
benyújtásána

k dátuma6 

Odaítélés 
dátuma 

Azonos 
elszámolható 

költségek teljes 
összege 

jelentértéken 

Azonos 
kockázatfinanszír

o-zási célú 
intézkedés 

vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalm

a / azonos 
elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalm

a7 

Maximális 
támogatási 

intezitás 
(%) vagy 

maximális 
támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Eur
ó8 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent 
megadott adatok helyesek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő 
átadja. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti 
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe 
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről 
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles 
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a 
jelen nyilatkozatot. 
 

Kelt:   
 
 
                        ……………………………..  
                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez 
az időpont általában a szerződés kelte. 
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Útmutató 
 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó 
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma 
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 
forintösszeget11, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12 
is.  

• Mi a bruttó támogatástartalom? 
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése 

időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes 
referencia ráta alkalmazásával. 

• Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és 
ugyanazon vállalkozásnak? 

o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével 
rendelkezik, vagy 

o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak 
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy 

o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági 
szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy 

o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött 
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét 

o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy 
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is 
egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. 

• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás 
szabályait? 

o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, 
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor. 

o  Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi 
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, 
vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az 
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később 
is jogszerű marad. 

o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást 
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban 
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű 

                                                 
10 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés 
11 Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 
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támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására 
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás 
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el 
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között. 

o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás 
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon 
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a 
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek. 

Halmozódás: 

• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély 
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 
352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű 
támogatással]  az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható. 
 

o Például:  
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző 
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró 
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az 
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás 
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. 
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis 
támogatás nyújtható.  

 
• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 
114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően 
nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági 
rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.  
 

• Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb 
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba 
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági 
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rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély 
összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű 
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a 
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 
a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható. 
 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek 
forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal 
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13. 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat 
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján. 
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"2. melléklet a 17/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez” 
 

Igazolás csekély összegű támogatásról 

 

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, 

hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) 

(a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű 

támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak 

megfelelő forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

 

Kelt, … 

 

…………………………………………………………..   

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)  
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12. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-279/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd elmondja még, két határozati javaslatról és egy 
rendelet megalkotásáról szükséges döntést hozni. Kérdezi, hogy a két határozati javaslattal 
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy először az első határozati 
javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város új háziorvosi körzetének 
elindításáról, Dr. Nagy Angélának a 3. számú háziorvosi körzet háziorvosává történő 

kinevezése támogatásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

314/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város új háziorvosi körzetének elindításáról, Dr. Nagy Angélának a 3. számú 

háziorvosi körzet háziorvosává történő kinevezése támogatásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város új háziorvosi körzetének 
elindítását támogatja és Dr. Nagy Angélának az új, 3. számú háziorvosi körzet háziorvosává 
történő kinevezésével egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Várföldi Tamás 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Várföldi Tamás intézményvezető     
Határid ő: azonnal, illetve 2016. december 31., majd folyamatos            

 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki egyetért a második határozati javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város közigazgatási területén a négy 
háziorvosi körzet területi felosztásának jóváhagyásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
315/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város közigazgatási területén a négy háziorvosi körzet területi felosztásának 
jóváhagyásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás négy háziorvosi 
körzetének mellékelt területi felosztását jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Várföldi Tamás 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  
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Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Várföldi Tamás intézményvezető     
Határid ő: azonnal, illetve 2016. december 31., majd folyamatos            
 

„Melléklet a 315 /2016. (X.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 
A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek:  
1. sz. háziorvosi körzet (1605 fő) 

1.  Angolkert utca 
2.  Árpád utca 
3.  Attila utca 
4.  Bajcsy-Zs. út 
5.  Bakos park 
6.  Bimbó köz 
7.  Cukorgyári lakótelep  
8.  Csók I. utca 
9.  Dankó P. utca 
10.  Dombhát utca 
11.  Eötvös utca 
12.  Erkel F. utca 
13.  Fő utca 
14.  Gátőrház 
15.  Gozsdu E. utca  
16.  Halász utca 
17.  Híd utca 
18.  Hidász utca 
19.  Jászai M. utca 
20.  Kossuth utca 
21.  Kovács sziget 
22.  Köztársaság tér 
23.  Lehel utca 
24.  Lejtő sor 
25.  Martinovics utca 
26.  Munkácsy M. utca 
27.  Ó utca 
28.  Péter utca  
29.  Puskin utca 
30.  Sinatelep – Báró Sina Gy. utca 
31.  Sinatelep – Bocskai I. utca 
32.  Sinatelep – Mátyás Király utca 
33.  Sinatelep – Kölcsey utca 
34.  Sinatelep – Madách utca 
35.  Sirály köz 
36.  Szabadság utca 
37.  Székely B. utca 
38.  Szlatina puszta  
39.  Szondy köz 
40.  Szölőhegy  
41.  Szőnyi I. utca 
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42.  Templom tér  
43.  Vízmű telep  
44.  Vízvári utca 

2. számú háziorvosi körzet (1779 fő) 
1. Akácfa utca 
2. Belmajor 
3. Bercsényi M. utca 
4. Bethlen G. utca 
5. Budai N. A. utca 
6. Csalogány utca 
7. Déryné utca 
8. Dózsa Gy. tér 
9. Dózsa Gy. út 
10. Esze T. utca 
11. Fűzfa utca 
12. Határ utca 
13. Honvéd utca 
14. József A. utca 
15. Kandó K. utca 
16. Kert utca 
17. Kinizsi út 
18. Kisfaludy út 
19. Klapka Gy. köz 
20. Lavotta utca 
21. Liszt F. utca 
22. Magyar utca 
23. Május 1. körút 
24. Móra F. utca 
25. Nyár utca 
26. Panoráma utca 
27. Radnóti M. utca 
28. Rózsa utca 
29. Szapáry P. utca 
30. Temető utca 
31. Tolsztoj utca 
32. Töltés utca 
33. Ybl M. utca 

3. számú háziorvosi körzet (1691 fő) 
1.  Alkotmány utca 
2.  Battai út 
3.  Béke utca 
4.  Búzavirág utca 
5.  Deák F. utca 
6.  Eötvös tér 
7.  Érdi út 
8.  Gépállomás utca 
9.  Hadak útja 
10.  Hunyadi utca 
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11.  Jókai M. utca  
12.  Keleti K. utca 
13.  Kodály Z. utca 
14.  Mázsaház utca 
15.  Nefelejcs utca 
16.  Petőfi S. utca 
17.  Rácszentpéter 
18.  Rákóczi út 
19.  Széchenyi utca 
20.  Szent I. tér 
21.  Szent I. út 
22.  Táncsics M. utca 
23.  Teleki B. utca 
24.  Toldi utca 
25.  Vasútállomás utca 
26.  Villanytelep utca 
27.  Vörösmarty utca 

4. számú háziorvosi körzet (1731 fő) 
1.  Ady E. utca 
2.  Arany J. utca 
3.  Bartók B. utca 
4.  Bem J. utca 
5.  Csokonai utca 
6.  Damjanich utca 
7.  Diófa utca 
8.  Duna sor 
9.  Egressy utca 
10.  Feszty Á. utca 
11.  Gárdonyi G. utca 
12.  Harangvirág utca 
13.  Hársfa utca 
14.  Kárpáthy J. utca 
15.  Kishíd utca 
16.  Kispusztai út 
17.  Mártírok úja 
18.  Móricz Zs. utca 
19.  Semmelweis utca 
20.  Török utca 
21.  Türr I. utca 
22.  Vásártér 
23.  Zrínyi utca 

 
Győri Máté polgármester átadja a szót jegyző úr részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, ezt a rendeletet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel 
volt szükséges véleményeztetni. Ez az egyik oka az új rendelet megalkotásának. A másik 
pedig az, hogy új egészségügyi törvény lépett hatályba, emiatt várhatóan minden fejér megyei 
önkormányzat felhívást fog kapni új egészségügyi alapellátással kapcsolatos rendelet 
megalkotása tárgyában. Ercsi önkormányzata ennek elébe ment, továbbá az új háziorvosi 
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körzet megalkotása is beépítésre került már az új rendeletbe. A mellékletek a háziorvosokkal, 
védőnőkkel egyeztetve lettek. A rendelet mostani megalkotásának, illetve 2017. január 1-i 
hatályba lépésének az az oka, hogy az intézménynek ezzel még több feladata van: meg kell 
kötniük az új finanszírozási szerződést, a működési engedélyt módosítani szükséges, az 
önkormányzatnak módosítania kell az intézmény Alapító Okiratát és Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a rendelet 
megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások körzeteiről 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 
1. § (1) Ercsi Város közigazgatási területén az egészségügyi alapellátás körében – területi 
ellátási kötelezettséggel – négy háziorvosi körzet, kettő házi gyermekorvosi körzet, kettő 
fogorvosi körzet és négy védőnői körzet működik.  
 
(2) Ercsi Város közigazgatási területe háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 
ellátás tekintetében egy körzetet alkot. 
 
(3) Ercsi Város közigazgatási területe – az érintett köznevelési intézmények tekintetében – 
egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot. 
 
2. § (1) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek megnevezését e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza.  
 
(2) A házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek megnevezését e rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 
 
(3) A fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek megnevezését e rendelet 3. melléklete 
rögzíti. 
 
(4) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek megnevezését e rendelet 4. melléklete rögzíti. 
 
3. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról az 
önkormányzat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. 
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(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról az önkormányzat a 
Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületével kötött együttműködési megállapodás alapján 
gondoskodik. 
 
4. § Az iskola-egészségügyi ellátást az önkormányzat a házi gyermekorvosok és a védőnők 
szolgáltatásával – fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével – biztosítja. 
 
5. § Az 1. § (1) bekezdésében szereplő alapellátást végző háziorvosok, házi gyermekorvosok, 
fogorvosok és védőnők megnevezését e rendelet függeléke tartalmazza. 
 
6. § (1)  Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város 
háziorvosi körzeteiről szóló 11/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelete.  
 
 
 
  

      Győri Máté Dr. Feik Csaba  
       polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2016. október 26. napján kihirdetésre került. 
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„1. melléklet a 18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez” 
 
A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek:  
2. sz. háziorvosi körzet 

45.  Angolkert utca 
46.  Árpád utca 
47.  Attila utca 
48.  Bajcsy-Zs. út 
49.  Bakos park 
50.  Bimbó köz 
51.  Cukorgyári lakótelep  
52.  Csók I. utca 
53.  Dankó P. utca 
54.  Dombhát utca 
55.  Eötvös utca 
56.  Erkel F. utca 
57.  Fő utca 
58.  Gátőrház 
59.  Gozsdu E. utca  
60.  Halász utca 
61.  Híd utca 
62.  Hidász utca 
63.  Jászai M. utca 
64.  Kossuth utca 
65.  Kovács sziget 
66.  Köztársaság tér 
67.  Lehel utca 
68.  Lejtő sor 
69.  Martinovics utca 
70.  Munkácsy M. utca 
71.  Ó utca 
72.  Péter utca  
73.  Puskin utca 
74.  Sinatelep – Báró Sina Gy. utca 
75.  Sinatelep – Bocskai I. utca 
76.  Sinatelep – Mátyás Király utca 
77.  Sinatelep – Kölcsey utca 
78.  Sinatelep – Madách utca 
79.  Sirály köz 
80.  Szabadság utca 
81.  Székely B. utca 
82.  Szlatina puszta  
83.  Szondy köz 
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84.  Szölőhegy  
85.  Szőnyi I. utca 
86.  Templom tér  
87.  Vízmű telep  
88.  Vízvári utca 

2. számú háziorvosi körzet 
1. Akácfa utca 
2. Belmajor 
3. Bercsényi M. utca 
4. Bethlen G. utca 
5. Budai N. A. utca 
6. Csalogány utca 
7. Déryné utca 
8. Dózsa Gy. tér 
9. Dózsa Gy. út 
10. Esze T. utca 
11. Fűzfa utca 
12. Határ utca 
13. Honvéd utca 
14. József A. utca 
15. Kandó K. utca 
16. Kert utca 
17. Kinizsi út 
18. Kisfaludy út 
19. Klapka Gy. köz 
20. Lavotta utca 
21. Liszt F. utca 
22. Magyar utca 
23. Május 1. körút 
24. Móra F. utca 
25. Nyár utca 
26. Panoráma utca 
27. Radnóti M. utca 
28. Rózsa utca 
29. Szapáry P. utca 
30. Temető utca 
31. Tolsztoj utca 
32. Töltés utca 
33. Ybl M. utca 

3. számú háziorvosi körzet 
28.  Alkotmány utca 
29.  Battai út 
30.  Béke utca 
31.  Búzavirág utca 
32.  Deák F. utca 
33.  Eötvös tér 
34.  Érdi út 
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35.  Gépállomás utca 
36.  Hadak útja 
37.  Hunyadi utca 
38.  Jókai M. utca  
39.  Keleti K. utca 
40.  Kodály Z. utca 
41.  Mázsaház utca 
42.  Nefelejcs utca 
43.  Petőfi S. utca 
44.  Rácszentpéter 
45.  Rákóczi út 
46.  Széchenyi utca 
47.  Szent I. tér 
48.  Szent I. út 
49.  Táncsics M. utca 
50.  Teleki B. utca 
51.  Toldi utca 
52.  Vasútállomás utca 
53.  Villanytelep utca 
54.  Vörösmarty utca 

4. számú háziorvosi körzet 
24.  Ady E. utca 
25.  Arany J. utca 
26.  Bartók B. utca 
27.  Bem J. utca 
28.  Csokonai utca 
29.  Damjanich utca 
30.  Diófa utca 
31.  Duna sor 
32.  Egressy utca 
33.  Feszty Á. utca 
34.  Gárdonyi G. utca 
35.  Harangvirág utca 
36.  Hársfa utca 
37.  Kárpáthy J. utca 
38.  Kishíd utca 
39.  Kispusztai út 
40.  Mártírok úja 
41.  Móricz Zs. utca 
42.  Semmelweis utca 
43.  Török utca 
44.  Türr I. utca 
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45.  Vásártér 
46.  Zrínyi utca 

 
„2. melléklet a 18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez” 

 
A házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek: 
1. számú házi gyermekorvosi körzet  

1. Angolkert utca 
2. Arany J. utca 
3. Attila utca 
4. Bajcsy-Zs. út 
5. Bakos park 
6. Balázs farm 
7. Battai út 
8. Bem J. utca 
9. Bimbó köz 
10. Búzavirág utca 
11. Cukorgyári lakótelep 
12. Csók I. utca 
13. Csokonai utca 
14. Damjanich utca 
15. Dankó P. utca 
16. Dombhát utca 
17. Duna sor 
18. Eötvös tér 
19. Eötvös utca 
20. Érdi út 
21. Erkel F. utca 
22. Feszty Á. utca 
23. Fő utca 
24. Gátőrház 
25. Gozsdu E. utca 
26. Hadak útja 
27. Halász utca 
28. Harangvirág utca 
29. Híd utca 
30. Hidász utca 
31. Jászai M. utca 
32. Jókai M. utca 
33. Kárpáthy J. utca 
34. Keleti K. utca 
35. Kishíd utca 
36. Kodály Z. utca 
37. Kossuth utca 
38. Kovács sziget 
39. Köztársaság tér 
40. Lehel utca 
41. Lejtő sor 
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42. Martinovics utca 
43. Mártírok útja 
44. Mázsaház utca 
45. Munkácsy M. utca 
46. Ó utca 
47. Péter utca 
48. Petőfi S. utca 
49. Puskin utca 
50. Rákóczi út 
51. Semmelweis utca 
52. Sinatelep – Báró Sina Gy. utca 
53.  Sinatelep – Bocskai I. utca 
54. Sinatelep – Mátyás Király utca 
55. Sinatelep – Kölcsey utca 
56. Sinatelep – Madách utca 
57. Sirály köz 
58. Szabadság utca 
59. Széchenyi utca 
60. Székely B. utca 
61. Szlatina puszta 
62. Szondy köz 
63. Szőlőhegy 
64. Szőnyi I. utca 
65. Táncsics M. utca 
66. Templom tér 
67. Toldi utca 
68. Türr I. utca 
69. Vásártér 
70. Vízmű telep 
71. Vízvári utca 
72. Vörösmarty utca 

2. számú házi gyermekorvosi körzet  
1.  Ady E. utca 

2.  Akácfa utca 
3.  Alkotmány utca 
4.  Árpád utca 
5.  Bartók B. utca 
6.  Béke utca 
7.  Belmajor 
8.  Bercsényi M. utca 
9.  Bethlen G. utca 
10.  Budai N. A. utca 
11.  Csalogány utca 
12.  Deák F. utca 
13.  Déryné utca 
14.  Diófa utca 
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15.  Dózsa Gy. tér 
16.  Dózsa Gy. út 
17.  Egressy utca 
18.  Esze T. utca 
19.  Fűzfa utca 
20.  Gárdonyi G. utca 
21.  Gépállomás utca 
22.  Hársfa utca 
23.  Határ utca 
24.  Honvéd utca 
25.  Hunyadi utca 
26.  József A. utca 
27.  Kandó K. utca 
28.  Kert utca 
29.  Kinizsi út 
30.  Kisfaludy út 
31.  Kispusztai út 
32.  Klapka Gy. köz 
33.  Lavotta utca 
34.  Liszt F. utca 
35.  Magyar utca 
36.  Május 1. körút 
37.  Móra F. utca 
38.  Móricz Zs. utca 
39.  Nefelejcs utca 
40.  Nyár utca 
41.  Panoráma utca 
42.  Rácszentpéter  
43.  Radnóti M. utca 
44.  Rózsa utca 
45.  Szapáry P. utca 
46.  Szent István tér 
47.  Szent István út 
48.  Teleki B. utca 
49.  Temető utca 
50.  Tolsztoj utca 
51.  Töltés utca 
52.  Török utca 
53.  Vasútállomás utca 
54.  Villanytelep utca 
55.  Ybl M. utca 
56.  Zrínyi utca 
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„3. melléklet a 18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez” 
 
A fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek: 
1. számú fogorvosi körzet  

1. Ady E. utca 
2. Akácfa utca 
3. Alkotmány utca 
4. Angolkert utca 
5. Arany J. utca 
6. Árpád utca 
7. Attila utca 
8. Bajcsy-Zs. út 
9. Bakos park 
10. Balázs farm 
11. Bartók B. utca 
12. Battai út 
13. Béke utca 
14. Belmajor 
15. Bem J. utca 
16. Bercsényi M. utca 
17. Bethlen G. utca 
18. Bimbó köz 
19. Budai N. A. utca 
20. Búzavirág utca 
21. Csalogány utca 
22. Csók I. utca 
23. Dankó P. utca 
24. Deák F. utca 
25. Déryné utca 
26. Diófa utca 
27. Dombhát utca  
28. Dózsa Gy. út 
29. Duna sor 
30. Egressy utca 
31. Eötvös tér 
32. Eötvös utca 
33. Érdi út 
34. Erkel F. utca 
35. Esze T. utca 
36. Feszty Á. utca 
37. Fő utca 
38. Fűzfa utca 
39. Gárdonyi G. utca 
40. Gátőrház 
41. Gépállomás utca 
42. Gozsdu E. utca 
43. Hadak útja 
44. Halász utca 
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45. Harangvirág utca 
46. Hársfa utca 
47. Határ utca 
48. Híd utca 
49. Hidász utca 
50. Honvéd utca 
51. Hunyadi utca 
52. Jászai M. utca 
53. Jókai M. utca 
54. Kandó K. utca 
55. Kárpáthy J. utca 
56. Keleti K. utca 
57. Kert utca 
58. Kinizsi út 
59. Kisfaludy út 
60. Kishíd utca 
61. Kispusztai út 
62. Klapka Gy. köz 
63. Kodály Z. utca 
64. Lavotta utca 
65. Lehel utca 

2. számú fogorvosi körzet  
1.  Cukorgyár lakótelep 
2.  Kossuth utca 
3.  Kovács sziget 
4.  Köztársaság tér 
5.  Lejtő sor 
6.  Liszt F. utca 
7.  Magyar utca 
8.  Május 1. körút 
9.  Martinovics utca 
10.  Mártírok útja 
11.  Mázsaház utca 
12.  Móra F. utca 
13.  Móricz Zs. utca 
14.  Munkácsy M. utca 
15.  Nefelejcs utca 
16.  Nyár utca 
17.  Ó utca 
18.  Panoráma utca 
19.  Péter utca 
20.  Petőfi S. utca 
21.  Puskin utca 
22.  Rácszentpéter 
23.  Radnóti M. utca 
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24.  Rákóczi út 
25.  Rózsa utca 
26.  Semmelweis utca 
27.  Sinatelep – Báró Sina Gy. utca 
28.  Sinatelep – Bocskai I. utca 
29.  Sinatelep – Mátyás Király utca 
30.  Sinatelep – Kölcsey utca 
31.  Sinatelep – Madách utca 
32.  Sirály köz 
33.  Szabadság utca 
34.  Szapáry P. utca 
35.  Széchenyi utca 
36.  Székely B. utca 
37.  Szent István utca 
38.  Szondy köz 
39.  Szőlőhegy  
40.  Szőnyi I. utca 
41.  Táncsics M. utca 
42.  Teleki B. utca 
43.  Temető utca 
44.  Templom tér 
45.  Toldi utca 
46.  Tolsztoj utca 
47.  Töltés utca 
48.  Török utca 
49.  Türr I. utca 
50.  Vásártér 
51.  Vasútállomás utca 
52.  Villanytelep utca 
53.  Vízmű telep 
54.  Vízvári utca 
55.  Vörösmarty utca 
56.  Ybl M. utca 
57.  Zrínyi utca 

 
 „4. melléklet a 18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez” 

 
A védőnői körzetekhez tartozó közterületek: 
1. számú védőnői körzet  

1.  Alkotmány utca 
2.  Battai út 
3.  Csokonai utca  
4.  Dombhát utca 
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5.  Érdi út 
6.  Gárdonyi G. utca  
7.  Hadak útja 
8.  József A. utca 
9.  Keleti K. utca 
10.  Klapka Gy. köz 
11.  Kodály Z. utca 
12.  Lavotta utca 
13.  Magyar utca 
14.  Mártírok útja 
15.  Petőfi S. utca 
16.  Rácszentpéter 
17.  Sinatelep – Báró Sina Gy. utca 
18.  Sinatelep – Bocskai I. utca 
19.  Sinatelep – Mátyás Király utca 
20.  Sinatelep – Kölcsey utca 
21.  Sinatelep – Madách utca 
22.  Szent I. utca  
23.  Vásár tér 

2. számú védőnői körzet 
1.  Angolkert utca 
2.  Attila utca 
3.  Árpád utca 
4.  Bajcsy-zs. utca 
5.  Bakos park 
6.  Balázs farm 
7.  Belmajor 
8.  Bem J. utca 
9.  Bimbó köz 
10.  Cukorgyári lakótelep 
11.  Csók I. utca 
12.  Damjanich utca  
13.  Dankó P. utca 
14.  Duna sor 
15.  Eötvös utca 
16.  Erkel F. utca 
17.  Feszty Á. utca 
18.  Fő utca 
19.  Fűzfa utca 
20.  Gozsdu E. utca 
21.  Harangvirág utca 
22.  Híd utca 
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23.  Hidász utca  
24.  Honvéd utca 
25.  Jászai M. utca 
26.  Kárpáthy J. utca 
27.  Kisfaludi út 
28.  Kishíd utca 
29.  Kossuth utca 
30.  Kovács sziget 
31.  Köztársaság tér 
32.  Lehel utca 
33.  Lejtő sor 
34.  Martinovics utca 
35.  Munkácsy M. utca 
36.  Ó utca 
37.  Panoráma utca 
38.  Péter utca 
39.  Puskin utca 
40.  Sirály köz 
41.  Szabadság utca 
42.  Székely B. utca  
43.  Szlatina puszta 
44.  Szondy köz 
45.  Szőlőhegy 
46.  Szőnyi I. utca 
47.  Templom tér 
48.  Török utca 
49.  Villanytelep utca 
50.  Vízmű telep 
51.  Vízvári utca 
52.  Ybl M. utca 

3. számú védőnői körzet 
1. Arany J. utca 
2. Bartók B. utca 
3. Bercsényi M. utca 
4. Béke utca 
5. Búzavirág utca 
6. Deák F. utca 
7. Egressy utca 
8. Eötvös tér 
9. Hársfa utca 
10. Hunyadi utca 
11. Jókai M. utca 
12. Kispusztai út 
13. Mázsaház utca 
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14. Nefelejcs utca 
15. Rákóczi út 
16. Semmelweis utca  
17. Szapáry P. utca 
18. Széchenyi utca 
19. Táncsics M. utca 
20. Teleki B. utca 
21. Toldi utca 
22. Türr I. utca 
23. Vasútállomás utca 
24. Vörösmarty utca 
25. Zrínyi utca 

4. számú védőnői körzet 
1. Ady E. utca 
2. Akácfa utca  
3. Bethlen G. utca 
4. Budai N. A. utca 
5. Csalogány utca 
6. Déryné utca 
7. Diófa utca 
8. Dózsa Gy. út 
9. Esze T. utca 
10. Gépállomás utca 
11. Határ utca 
12. Kert utca  
13. Kinizsi út 
14. Liszt F. utca 
15. Május 1. körút 
16. Móra F. utca 
17. Móricz Zs. utca 
18. Radnóti M. utca 
19. Rózsa utca 
20. Tolsztoj utca 
21. Töltés utca 

 
„Függelék a 18/2016. (X.26.) önkormányzati rendelethez” 

 
Az alapellátást végző háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és védőnők 
megnevezése:  
 
 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 

Háziorvos Dr. Balázs-Fülöp 
Ferenc 

Dr. Pásztor 
József 

Dr. Nagy Angéla Dr. Várföldi 
Tamás 

Házi 
gyermekorvos 

Dr. Szabó Ildikó Dr. Nagy Zoltán - - 

Fogorvos Dr. Gólián Ákos Dr. Béres Márta - - 
Védőnő Molnárné Dancs 

Annamária 
Papp Melinda Szabó Gyuláné Őzné Kostyál 

Judit 
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13. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-280/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd elmondja még, a szociális ellátások 
nyújtásának feltételeit a rendeletmódosítással egyértelművé tennék, annak nyújtása szabályait 
módosították és igazságosabbá tették: pl. együttműködés a Martonvásári Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályával, illetve, együttműködés szükséges a szülők részéről a gyermekek 
nevelési, oktatási intézményével. Az együttműködéssel kapcsolatban a nevelési, oktatási 
intézményeket a szülők tekintetében a hivatal a továbbiakban meg fogja keresni. A rendelet-
tervezet c) pontja pedig a közösségi együttélés szabályainak betartására vonatkozik. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a rendelet 
módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1.§ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a az alábbi (8) bekezdéssel  egészül ki: 
 
„(8) Nem részesíthető települési támogatásban: 
 

a)  az az aktív korú személy, aki álláskeresőként a munkahely keresése céljából nem 
működik együtt a Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával; 

b) az, akinek a családjában élő személy álláskeresőként a munkahely keresése céljából 
nem működik együtt a Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával; 

c) aki a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megsértette, annak 
megsértése megállapításától, jogorvoslat esetén annak jogerőre emelkedésétől 
számított egy éven át; 

d) a tárgyi tanévben az a szülő, aki – együttműködési kötelezettségét megszegve – a 
gyermekét nevelő alapfokú oktatási, nevelési intézménnyel nem működik együtt. 

 
2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
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(2) Hatályát veszti az „R” 8.§-a. 
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2016. október 26. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
    

 
14. napirendi pont: A fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás 

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

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-281/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy aki egyetért a megállapodás módosításával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi ügyelet ellátására kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
316/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

a fogorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. december 1-től határozatlan időre 
kötött – a fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló – együttműködési megállapodás 2.1 pontjának 
2016. október 1. napjától történő módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 
„2.1. A teljesítés helye: 
A szerződő felek megállapodnak, hogy a megállapodás tárgyát képező fogorvosi ügyelet 
ellátását az alábbiakban felsorolt vállalkozó fogorvosok – mint szolgáltatók – látják el, s a 
teljesítés helye az ügyeletet ellátó orvos alábbi rendelője: 
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Orvos neve:     Rendelési helye: 
Dr. Dénesi Judit    Dunaújváros, Október 23. tér 2. 
Dr. Kéthelyi Ágnes    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Szappanos Mária    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Aladzsity Mária    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Andorfalvi Éva    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Lukács Anikó    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Baburin Alexandr    Dunaújváros, Vasmű u. 10. 
Dr. Vajda Gabriella    Dunaújváros, Szórád M. u. 39. 
Dr. Adusz Mária    Dunaújváros, Szórád M. u. 39. 
Dr. Gátszegi Tamás    Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. 
Dr. Krizsán Gábor    Dunaújváros, Hold u. 1. 1/2.” 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert az 
együttműködési megállapodás módosításának megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. október 31. 
 

15. napirendi pont: Az ASP-rendszer bevezetéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-285/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd elmondja még, a témát a Pénzügyi Bizottság is 
megtárgyalta, s ott az a javaslat született, hogy az ASP-rendszer bevezetését a Képviselő-
testület támogatja. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Karsai Gergely képviselő 18.35 órakor megérkezik a Tanácsterembe, így a továbbiakban 8 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a módosítással együtt 
a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ASP-rendszer bevezetéséről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
317/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

az önkormányzati ASP-rendszer bevezetéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ASP-rendszerhez való 
csatlakozást rendszercsatlakozás útján kívánja megvalósítani.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy 
az ASP-rendszerhez való csatlakozás érdekében az összes szükséges lépést – különösen: a 
csatlakozáshoz szükséges – legalább – minimumkövetelményeknek való megfelelés 
biztosítása és az ehhez szükséges eszközök beszerzése; adat- és információbiztonság 
biztosítása; szerződések, megállapodások megkötése; szándéknyilatkozatok aláírása; a 
kapcsolódó támogatási kérelem (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) benyújtása; a Magyar 
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Államkincstárral való kapcsolat felvétele és vele a szolgáltatási szerződés megkötése – tegye 
meg. 
A Képviselő-testület a csatlakozáshoz szükséges pénzügyi előirányzatot a 2016. és 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a minimumkövetelmények megteremtésére és a támogatási kérelem (pályázat) 

benyújtására: 2017. február 28. 
 a rendszercsatlakozásra: 2017. október 1., illetve 2018. január 1.  
 

16. napirendi pont: A 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-284/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd kéri, hogy a beszámoló elkészítésének 
határideje 2016. november 30. legyen, hiszen azt a Képviselő-testület 2016. december 13-i 
ülésén tárgyalni szükséges. Majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi képviselői tájékoztatók 
elkészítéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

318/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 
a 2016. évi képviselői tájékoztatók elkészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
felkéri az önkormányzat képviselőit, hogy a 2016. évi képviselői tevékenységükről 2016. 
november 30-ig készítsék el beszámolójukat a választópolgárok tájékoztatása érdekében. 
A Képviselő-testület a tájékoztatókat a 2016. december havi soros ülésén tárgyalja meg és 
hozza meg a határozatokat. 
   
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Képviselők 
Határid ő: a Képviselő-testület 2016. december 13-i ülése 
 

17. 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 röviden ismerteti a 400-288/2016. iktatószámú előterjesztést, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd a 245/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozattal 
kapcsolatban elmondja még, a versenyeztetési felhívás közzététele megtörtént, ajánlatokat 
november 3. 9 óráig várnak. Az ajánlatok elbírálása érdekében – és várhatóan más egyéb 
témákban is – 2016. november 17-én lesz egy rendkívüli testületi ülés. Ezután a 274/2016. 
(IX.27.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban mondja el, hogy kettő darab ajánlat érkezett, 
jelenleg hiánypótlási eljárás zajlik. Majd a 288/2016. számú határozattal kapcsolatban mondja 
el, a megkeresés elküldésre került, az MNV Zrt-től már a válasz is megérkezett, melyben arról 
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tájékoztatták az önkormányzatot, hogy megkeresésüket a MÁV Ingatlan Zrt. részére küldjék 
el. Majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a tájékoztatókkal kapcsolatban? Miután 
nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

319/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester szünetet rendel el, míg a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság rendkívüli ülését megtartja. 

18. napirendi pont: Az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való 
rácsatlakozásának biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés 
beszerzésére pótelőirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-289/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd elmondja még, a témát a Pénzügyi, Fejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, s a pótelőirányzat biztosítását támogatásra javasolta. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy 
arról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan 
szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő 

berendezés beszerzésére pótelőirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

320/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának 

biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő berendezés beszerzésére pótelőirányzat 
biztosításáról  

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, Mártírok útján három ingatlan 
szennyvízcsatornára való rácsatlakozásának biztosításához szükséges házi szennyvízátemelő 
berendezés beszerzésére bruttó 1.379.220,- Ft pótelőirányzatot biztosít az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében a céltartalékok között elkülönített szennyvíz eszközhasználati díj 
terhére.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. október 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása                           
 

19. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzata és a Családokért Ingatlan Szolgáltató 
Kft. közötti bérleti és együttműködési szerződés megkötéséről, továbbá a II. Rákóczi 
Ferenc Laktanya nőtlen tiszti szállójának (Ercsi, 2393/2. hrsz.) a Kft. telephelyként 
történő használata hozzájárulásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-290/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, ezt a témát is 
megtárgyalta a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, s havi 30.000 Ft + Áfa/hó 
összegű bérleti díjat javasolt. Majd elmondja még, a bérleti szerződés felmondási idejét a 
Képviselő-testület 60 napban határozza meg. Majd, miután egységes vélemény alakult ki 
arról, hogy a bérleti díj havi 25.000 Ft + Áfa/hóban határozzák meg, kéri, hogy ezzel a 
módosítással együtt a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és a 
Családokért Ingatlan Szolgáltató Kft. közötti bérleti és együttműködési szerződés 

megkötéséről, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Laktanya nőtlen tiszti szállójának (Ercsi, 2393/2. 
hrsz.) a Kft. telephelyeként történő használatához történő hozzájárulásról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
321/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata és a Családokért Ingatlan Szolgáltató Kft. közötti bérleti és 
együttműködési szerződés megkötéséről, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Laktanya nőtlen 

tiszti szállójának (Ercsi, 2393/2. hrsz.) a Kft. telephelyeként történő használatához 
történő hozzájárulásról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet 21.§-a alapján hozzájárul 
a 2393/2 hrsz-ú II. Rákóczi Ferenc Laktanya Nőtlen Tiszti szálló 387,23 m2   alapterületű  
földszinti részének a Családokért Ingatlan Szolgáltató Kft. (1055 Budapest, Stollár Béla u. 3. 
B. pinceszint, adószám:11700175-2-41, képviselő: Veress Sándor ügyvezető igazgató) részére 
történő bérbeadásához. A bérleti díj összege 25.000 Ft + Áfa/hó.  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Családokért Ingatlan 
Szolgáltató Kft. a II. Rákóczi Ferenc Laktanya Nőtlen Tiszti szállóját (Ercsi, 2393/2 hrsz.) 
telephelyként használja és ennek tényét a cégjegyzékben feltüntesse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a bérleti és együttműködési szerződés megkötésére. 
  
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. október 31., illetve folyamatos 
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Győri Máté polgármester, miután több napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, a 
Képviselő-testület 2016. október 25-i nyílt ülését 19.10 órakor berekeszti. 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 

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

 
 
 
 


