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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. november 29-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 

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

 
NAPIREND 

Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. A 2017. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
2. Az Ercsi Városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről 

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

3. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola fűtésére faapríték beszerzéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

4. Az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött 
feladatellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

5. Az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

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

 
6. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott 

tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgató munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

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

9. Az önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres ügyekről készült 
tájékoztatójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

10. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2016. évi közbeszerzési feladatok 
ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          

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

12. Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 
ajánlattételi felhívás kiírásához további információk beszerzéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

13. Ercsi Város Önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött 
07000-6235-5/2016. ált. számú megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. (hrsz.: 460.) alatt lévő ingatlan megvásárlásának 
felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                      

17. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 
meghatározott köre közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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18. Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok 
alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatóról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. A kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

21. Az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. 
(X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építészeti örökség 
értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. 
ügyszámú javaslatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok  
 

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

25. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

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

 
27. Az Ercsi, Ó utca 14. (hrsz.: 576.) szám alatti önkormányzati ingatlanról 

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

28. A szünidei gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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29. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola (hrsz.: 914.) vagyonkezelésbe adásáról 
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 
 
330/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2016. november 29-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
331/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a 2017. évi önkormányzati rendezvények 

meghatározásáról 
 
332/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi 

körzeteiről  
 
333/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 

felhalmozási kiadások előirányzatából bruttó 7 millió 
forintnak az általános tartalékba történő 
átcsoportosításáról 

 
334/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték 

beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 
335/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa 

Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés 
módosításáról 

 
336/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
337/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 

Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési 
határidejének módosításáról 

 
338/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
munkakörének ellátásáról 

 
339/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi 

közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási 
szerződés módosításáról 

 
340/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres 

ügyekről készült tájékoztatója elfogadásáról 
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341/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2016. évi 
közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatója 
elfogadásáról 

 
342/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

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

 
343/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

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

 
344/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 

 
345/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak 

gyártására és sugárzására irányuló ajánlattételi felhívás 
kiírásához további információk beszerzéséről 

 
346/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 

Rendőr-főkapitányság között létrejött 07000-6235-
5/2016.ált. számú megállapodás módosításáról 

 
347/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi tevékenységről 
szóló beszámoló tudomásul vételéről 

 
348/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

2016. évi tevékenységről szóló beszámoló tudomásul 
vételéről 

 
349/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. (hrsz.: 460.) szám alatt 

lévő ingatlan megvásárlásáról 
 
350/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés 

teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, 
értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 
meghatározott köre közzétételéről 

 
351/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a 

költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés 
egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról 

 
352/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és 

szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.2.) 
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önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a 
Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. 
ügyszámú javaslatáról 

 
353/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté 

nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú 
javaslatáról 

 
354/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester éves munkájáról szól 

beszámoló elfogadásáról 
 
355/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
 
356/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 

elrendeléséről 
 
357/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
358/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Ó utca 14. (hrsz.: 576.) szám alatti 

önkormányzati bérlakás rekonstrukciójához előirányzat 
biztosításáról    

 
359/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a 2016. évi őszi gyermekétkeztetésre biztosított 

normatíva kiegészítéséről 
 
360/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. a 2016. évi téli gyermekétkeztetésre biztosított normatíva 

kiegészítéséről 
 
361/2016. (XI.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Általános Iskola (914 hrsz.) 

vagyonkezelésbe adásáról 
 

R e n d e l e t e k 
 
20/2016. (XI.30.) ök. rend.  a kötelező adatkezelés szabályairól 
 
21/2016. (XI.30.) ök. rend. a helyi adókról  
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2016. 

november 29-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   
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  Lippai Csaba képviselő  
  Propszt Zsolt 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. november 29-i nyílt ülését 18.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés 9 képviselő jelenlétével határozatképes. Elmondja, a kiküldött 
meghívóban 27 napirendi pont szerepel, melyet még 2 előterjesztéssel szükséges kiegészíteni. 
Kérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve azokon kívül kérdése, 
észrevétele? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a meghívóban 3. napirendi pontként 
szereplő Ercsi Eötvös József Általános Iskola vagyonkezelésbe adásáról szóló napirendet 
tegyék az ülés végére, mivel Gózonyné Szekeres Ildikó később fog tudni érkezni. Majd, 
miután nem érkezik más javaslat, kéri, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. november 29-i nyílt 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

330/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2016. november 29-i nyílt ülése napirendjeiről 

 
Nyílt ülésen:  
 

1. A 2017. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
2. Az Ercsi Városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről 

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

3. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola fűtésére faapríték beszerzéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

4. Az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött 
feladatellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

5. Az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
               a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
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6. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott 
tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgató munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

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

9. Az önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres ügyekről készült 
tájékoztatójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

10. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2016. évi közbeszerzési feladatok 
ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          

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

12. Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 
ajánlattételi felhívás kiírásához további információk beszerzéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

13. Ercsi Város Önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött 
07000-6235-5/2016. ált. számú megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. (hrsz.: 460.) alatt lévő ingatlan megvásárlásának 
felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                      

17. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 
meghatározott köre közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok 
alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatóról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. A kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

21. Az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. 
(X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építészeti örökség 
értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. 
ügyszámú javaslatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok  
 

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

25. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

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

 
27. Az Ercsi, Ó utca 14. (hrsz.: 576.) szám alatti önkormányzati ingatlanról 

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

28. A szünidei gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

29. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola (hrsz.: 914.) vagyonkezelésbe adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

1. napirendi pont: A 2017. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-315/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a napirendet a Humán 
Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadta. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi önkormányzati rendezvények 
meghatározásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
331/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

a 2017. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi önkormányzati rendezvények 
meghatározását – e határozat mellékleteként – elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
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„Melléklet a 331/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

2017. évi önkormányzati rendezvények 
 

 
IDŐPONT RENDEZVÉNY 

 
Január Újévi koncert a Jubileumi Eötvös 

Kórussal 
Január 22. Magyar Kultúra Napja  

Február 2. Eötvös József halálának napja 
Március 15. Az 1848-49-es szabadságharc és 

forradalom emléknapja 
Március Internet-fiesta a könyvtárban 
Tavasz Kórusfesztivál a Jubileumi Eötvös 

Kórussal 
Április 8. Költészet Napja: rajzpályázat 

óvodásoknak, hagyományos 
szavalóverseny iskolásoknak; Turek 
Miklós: Versszínház 

Április 29. Tánc Világnapja 
Május 1. Majális a Duna-parton 
Május 28. Gyermeknap: matiné 
Június 3. Pedagógus Nap 
Június 4. Trianoni megemlékezés 
Július 1. Köztisztviselők Napja 

Július 2. Semmelweis Nap 
Nyár   

Augusztus 20. Államalapítás ünnepe. Délelőtt 
megemlékezés a Szent Koronánál, este 
koncert a Duna-parton 

Augusztus 31-szeptember 3. Eötvös-napok 
Szeptember 30. Magyar Népmese Napja 
Október 1. Szép Korúak Napja 
Október 1. Zene Világnapja felnőtteknek 
Október 6. Aradi vértanúk megemlékezés 
Október első hete Országos Könyvtári Napok 
Október 23. 1956-os forradalom és szabadságharc 

megemlékezés 
November 3. Magyar Tudomány napja a Könyvtárban 
November 4. Fáklyás felvonulás a helytörténeti 

Gyűjteményből a Szabadság emlékműig 
November 11. után/ Márton 
nap után 

Borest egy kiválasztott borvidékről 

November 11. Szociális Munka Napja 
December 6. Mikulás 
 Adventek, Karácsony 
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2. napirendi pont: Az Ercsi Városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-297/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd átadja a szót Dr. Hekmanné Balázs Mária 
bizottsági elnök részére. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, miután egy általános iskola működik a 
városban, ezért a felvételi körzetek módosításának nem is volna alapja. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi városban működő általános iskolák 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

332/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi városban működő általános iskolák felvételi körzeteiről  

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

3. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola fűtésére faapríték 
beszerzéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-299/2016. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd elmondja, mielőtt az előirányzat biztosításáról 
döntenének, szükség van a 2016. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások előirányzatából 
bruttó 7 millió Ft-nak az átcsoportosítására, a költségvetés általános tartalékába. Kéri, hogy az 
átcsoportosításról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 
költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzatából bruttó 7 millió forintnak az 

általános tartalékba történő átcsoportosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

333/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások 

előirányzatából bruttó 7 millió forintnak az általános tartalékba történő 
átcsoportosításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésében a felhalmozási 
kiadások előirányzatából bruttó 7 millió Ft-ot átcsoportosít a költségvetés általános 
tartalékába. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, az iskola részére, faapríték beszerzésére 
előirányzat biztosításáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi városban működő általános iskolák 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

334/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
az Eötvös József Általános Iskola részére, faapríték beszerzésére előirányzat 

biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 1.219.200,- Ft előirányzatot biztosít az 
Eötvös József Általános Iskola részére, 32 tonna faapríték beszerzésére az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások közé betervezett felújítási kiadások 
terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az adás-vételi szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. december 9., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
4. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi 

Bt. között létrejött feladatellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-326/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. 
Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
335/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 



14 
 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs 
és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződést e határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 335/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő u. 20., képviseli: 
Győri Máté polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Dr. 
Balázs és Társa Háziorvosi Bt. (a cég rövid elnevezése: Dr. Balázs és Társa Bt.; 
cégjegyzékszám:.07-06-003244; székhely: 2451 Ercsi, Eötvös u. 3.; képviseli: Dr. Balázs 
Fülöp Ferenc üzletvezető; személyes ellátásra kötelezett háziorvos: Dr. Balázs Fülöp Ferenc, 
orvosi nyilvántartási száma: 48769), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, az 
alulírott napon, helyen, az alábbi tartalommal és feltételek mellett: 
 
1./ Megbízó az egészségügyi alapellátás körében Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 335/2016.(XI.29.) Kt. számú határozata alapján Megbízottal szerződést köt az 
Ercsi 070090112 számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására. Személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel Dr. Balázs 
Fülöp Ferenc háziorvos rendelkezik. 
Az érintett körzet utcanévjegyzékét jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
Megbízott rendelési idejét az Ercsi Egészségügyi Központ vezetőjével és a településen 
működő háziorvosokkal köteles összehangoltan kialakítani.  A praxis rendelési idejét jelen 
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza, melytől eltérni csak a Megbízóval történő 
egyeztetés alapján lehet. 
 
2./  Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint az önkormányzat köteles 
gondoskodni az egészségügyi alapellátásról és az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatásokról. 
 
3./ Szerződő felek megállapítják, hogy Dr. Balázs Fülöp Ferenc az egészségügyi 
tevékenység folytatásához érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 
 
4./  A Megbízott vállalja körzeti szakápoló alkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban 
történő alkalmazását. A szakápoló, asszisztens Buzásné Árvai Irén, működési nyilvántartási 
száma: 21550. 
 
5./  Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott az OEP Közép-dunántúli Területi 
Hivatalával közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a 
finanszírozási összeget közvetlenül a Megbízott számlájára utalja az OEP. 



15 
 

6./  Megbízó hozzájárul, hogy a megbízás idejére a 2451 Ercsi, Esze T. u. 14. szám alatti 
– a mindenkori hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelő – rendelőhelyiséget a jelen 
szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, az Ercsi Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés szerint a Megbízott rendelkezésére bocsátja. 
A Megbízott tevékenysége során a rendelőt más háziorvossal (váltott műszakban) használja. 
 
7./  Megbízott tevékenységét az egészségügyi alapéllátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény, valamint az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok, a szakmai 
szabályok, valamint a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó jogszabályok alapján végzi. 
Megbízott a háziorvosi feladatok ellátása körében köteles a 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben 
előírt számú és képesítésű személyzetet alkalmazni. 
Megbízott köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő - heti minimum 15 óra - rendelési 
időt tartani. 
Megbízott szükség esetén köteles az ügyeleti ellátásban is részt venni. 
 
8./  Megbízott tudomásul veszi, hogy a használatában lévő rendelőhelyiség, valamint 
ingóságok használata váltott műszakban dolgozó háziorvos és a helyettesítést ellátó háziorvos 
kivételével másnak át nem engedheti. 
 
9./  Megbízott a tevékenység végzéséhez szükséges minimum tárgyi eszközök biztosítását 
vállalja és saját felelősségi körében gondoskodik azok működőképes rendelkezésre állásáról. 
Ennek keretében biztosítja a szükséges kiegészítő felszereléseket és anyagokat. (például: 
egészségügyi anyagot, textíliát, irodaszert, nyomtatványt). 
 
10./  Megbízó a 6. pontban említett rendelőhelyiség berendezési és felszerelési tárgyait 
leltár szerint átadja a Megbízottnak, aki köteles a szerződés megszűnése esetén ezeket 
hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Azok 
pótlására időközben Megbízó által beszerzett eszközök a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. 
tulajdonába kerülnek.  
 
11./  Megbízott akadályoztatása esetébe az Ercsi Egészségügyi Központtal történt 
megállapodás alapján helyettesítéséről gondoskodik, illetve helyettesítést ellát. A helyettesítés 
az Ercsi, Esze Tamás u.14. szám alatti rendelőben történik.  
 
12./  Megbízott vállalja, hogy az Ercsi Egészségügyi Központ intézményvezetőjével  
előzetesen egyezteti azokat az eseményeket, amelyek tervezhetők (például: szabadság, 
továbbképzés). 
 
13./  Megbízott akadályoztatása esetén haladéktalanul köteles értesíteni az Ercsi 
Egészségügyi Központ vezetőjét. 
 
14./  Megbízó térítésmentesen biztosítja a Megbízott tevékenysége során keletkező 
veszélyes hulladék elszállítását és megsemmisítését. 
 
15./   Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik érvényes orvosi felelősségbiztosítási 
szerződéssel és kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat-ellátási szerződés megszűnéséig 
folyamatosan gondoskodik annak meglétéről, viseli annak, illetve a felelősségbiztosításhoz 
kapcsolódó eseteleges kártérítés, kártalanítás költségeit. 
 
16./  Szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. 
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17./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést alapos indokkal írásban, 6 
hónap felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja. 
 
18./  A szerződés 18. pontjában foglaltakon kívüli azonnali hatályú felmondásának van 
helye: 

a) ha bármelyik szerződő fél e szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi és azt 
felszólítást követően sem teljesíti, illetve hagyja abba; 

b) Megbízó részéről, ha a Megbízott megszegi az orvosi hivatás gyakorlására vonatkozó 
jogszabályi előírásokat. 

 
19./  Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2016. december 1-től érvényes. 
 
20./  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvénynek a megbízásra és a vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
21./  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a személyes ellátásra kötelezett 
háziorvos személye változik, akkor az adott praxis továbbviteléről Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete e bejelentést követő rendes ülésén dönt. 
 
22./  Megbízó jelen szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit – a szerződés 
módosítását, megszűnését, vagy megszüntetését kivéve – az Ercsi Egészségügyi Központon, 
mint önkormányzati intézményen keresztül gyakorolja. 
 
23./ Szerződő felek rögzítik, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért 
kár esetében az önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása 
keretében kapott egy éves összeget. 
 
24./ Szerződő felek megállapítják, miszerint a feladatellátás teljesítésével kapcsolatosan 
Megbízott által okozott kár esetében a kártérítési felelősség a Megbízottat terheli. 
 
25./ Szerződő felek megállapítják, miszerint a feladatellátás teljesítésével kapcsolatosan 
egymásnak okozott kár esetében a kártérítési felelősség a kárt okozó Szerződő felet terheli. 
  
26./ Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében a 
Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét kötik ki. 
 
27./ Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötésével egyidejűleg az 1999. 
október 13. napján létrejött megbízási szerződés és annak módosításai megszűnik. 
 
Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Ercsi, 2016. november 29. 
 
-------------------------------------          ------------------------------------------ 
Ercsi Város Önkormányzat                                   Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. 
képviseli:  Győri Máté polgármester          képviseli: Dr. Balázs Fülöp Ferenc                                                                                           
               Megbízó                                                                   Megbízott                                                                         
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                                                                                                        1. számú melléklet: 
 

Utcanévjegyzék 
 

I. számú háziorvosi körzet  
 

Árpád u.       Attila u. 
Bajcsy-Zs. u.       Bimbó köz 
Cukorgyári ltp.     Csók I. u. 
Dankó P. u.      Dombhát u. 
Eötvös J. u.      Erkel F. u. 
Fő u.       Gátőrház 
Gozsdu E. u.      Halász u. 
Híd u.       Hidász u. 
Jászai Mari u      Kossuth L. u 
Kovács sziget      Köztársaság tér 
Lehel u.      Lejtő sor 
Angolkert u.      Martinovics u. 
Munkácsy u.      Ó. u 
Péter u.      Puskin u. 
Sinatelep      Sirály köz 
Szabadság u.      Székely B. u. 
Szlatina puszta     Szondi köz 
Szölőhegy       Szőnyi I. u. 
Templom tér      Vízmű telep 
Vízvári u.      Alkotmány u. 
Béke u.      Jókai M. u. 
Kodály Z. u.      Petőfi S. u. 
Rákóczi F. u.      Táncsics M. u. 
Vasútállomás       Eötvös tér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

                                                                                             2. számú melléklet: 
 

Rendelési idő 
 

Páros év szeptember 1. napjától páratlan év augusztus 31. napjáig: 
 

hétfő 13:30 - 17:30 

kedd 07:30 - 11:30 

szerda 13:30 - 17:30 

csütörtök 07:30 -  11:30 

péntek 13:30 - 17:30 

 
Páratlan év szeptember 1. napjától páros év augusztus 31. napjáig: 
 

hétfő 07:30 - 11:30 

kedd 13:30 - 17:30 

szerda 07:30 - 11:30 

csütörtök 13:30 -  17:30 

péntek 07:30 - 11:30 

 
 
 

5. napirendi pont: Az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról 
   Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

   Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
                   a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-302/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, átadja a szót Dr. Feik Csaba jegyző részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, az Alapító Okirat módosítását a negyedik háziorvosi körzet 
létrehozása indokolja. 
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy az Alapító 
Okirat módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító 
Okiratának módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
336/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ Alapító 
Okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával e határozat 
1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján elfogadja. 
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Az Alapító Okirat módosításokkal egységes szövegét e határozat 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
 

 
„1.   sz. melléklet a 336/2016. (XI.29.) Kt. számú határozathoz” 

 
Okirat száma:…………. 

Módosító okirat 
 
Az Ercsi Egészségügyi Központ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 
2014. november 25. napján kiadott 362/2014. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a  alapján  336/2016 (XI.29.) Kt. 
sz. határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 

 

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe – mely a módosított okirat 3.2. pontjában 
szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

„ 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat  
3.2.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20.” 

 
3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe – mely a módosított okirat 3.1. pontjában szerepel 

– az alábbi rendelkezés lép: 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat  
3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20.” 

 
4. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

 
5. Az alapító okirat 7. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.2. pontjában szerepel 

– az alábbi rendelkezés lép: 
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 862100 Általános járóbeteg-ellátás” 

 
6. Az alapító okirat 8-10. pontjai elhagyásra kerülnek. 

 
7. Az alapító okirat 11. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.4. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 
    „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072311 Fogorvosi alapellátás 

3 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás   



20 
 

4 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás” 

 
8. Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül.  

 

9. Az alapító okirat 13. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.1 és 5.2. pontjában 
szerepel – az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján a Képviselő-testület nevezi ki a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM. rendelet előírásai szerint. 
Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti  jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény” 

 
10. Az alapító okirat 14. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.1. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 
 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Általános járóbeteg-ellátás alaptevékenységként 
történő ellátása, mely tevékenység keretein belül háziorvosi általános orvosi ellátást, 
konzultációt és gyógykezelést végez. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, 
az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátásról, a 
védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. „ 
 
11. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

 
12. Az alapító okirat az alábbi 2.1. ponttal egészül ki: 
 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. január 1.” 
 
13. Az alapító okirat az alábbi 4.3. ponttal egészül ki: 

 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX . törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, 
az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.„ 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 

Kelt: Ercsi, 2016. november 29. 
P.H. 

Győri Máté 
 polgármester 
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„2.  sz. melléklet a 336/2016. (XI.29.) Kt. számú határozathoz” 
 
Okirat száma: …………….. 

 

Alapító okirat 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az  Ercsi 
Egészségügyi Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Ercsi Egészségügyi Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.  
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. január 1. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat  
3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat  
3.2.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Általános járóbeteg-ellátás alaptevékenységként történő 

ellátása, mely tevékenység keretein belül háziorvosi általános orvosi ellátást, konzultációt 
és gyógykezelést végez. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
5.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátásról, a 
védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi 
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.  
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072311 Fogorvosi alapellátás 

3 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás   

4 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási 

területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján a Képviselő-testület nevezi ki a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM. rendelet előírásai szerint. 
Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester 
gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti  jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

 
6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 25. napján kelt, Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testület 362/2014. (XI.25.) Kt. számú határozatával elfogadott 
alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Ercsi, 2016. november 29. 

 
P.H. 

 
Győri Máté 

 polgármester 
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6. napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-300/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

337/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi 

kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsönből fennmaradt 
tartozás visszafizetési határideje 2017. július 1-re módosuljon. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. november 30. 

 
7. napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgató munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-301/2016. számú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a pályázatot a Szociális 
és a Pénzügyi Bizottság is véleményezte, a jelenlegi ügyvezető pályázatát mindkét bizottság 
támogatta, a végleges döntést a taggyűlés fogja meghozni. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a 
napirenddel kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy Fekete Nikolettnek a 
Kft. ügyvezető igazgatójává – 2021. december 31-ig történő – megbízásáról szóló javaslásáról 
szavazással döntsenek. Majd kiegészíti még azzal, hogy a díjazást változatlanul, 350 ezer 
Ft/hó összegben határozzák meg. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakörének ellátásáról 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
338/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgató munkakörének ellátásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázatot eredményesnek értékeli és a Kft. 
ügyvezető igazgatójává 2017. január 1-ével Fekete Nikolettát javasolja az Mtv. szerinti 
munkaszerződés megkötésével, 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tartó határozott 
időre, bruttó 350.000,- Ft/hó díjazással megbízni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését a Kft. taggyűlésén szavazatával képviselje. 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá Győri Máté polgármestert, hogy a Kft. társasági 
szerződésének és SzMSz-ének e határozattal összhangban történő módosítását szavazatával a 
taggyűlésen szintén képviselje.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

legközelebbi taggyűlése 
 
8. napirendi pont: Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti 

személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-303/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a vállalkozó kísérleti járatokat 
indított, s annak megfelelően tette meg ajánlatát. Pozitívnak gondolja, hogy a vállalkozó 
folyamatosan kutatja a piacot, s figyelemmel kíséri az igényeket, azokhoz igazodni próbál. 
Majd elmondja még, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a szerződés 
módosításával egyetértett. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
339/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 3.2. és 4.2. pontját 
2017. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
„3.2  A Felek megállapodnak abban, hogy a menetjegyek és bérletek bruttó ára 2017-ben a 
következő: 
a) teljesárú menetjegy:                                                    220.- Ft  
b) teljesárú bérlet:                                                   4.360.- Ft /hó, 
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c) kedvezményes bérlet (nyugdíjas, diák)              1.420,.- Ft /hó.”  
 
„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.284.927,-Ft támogatást fizet, a vállalkozó 
pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. A támogatás összege (vállalkozói díj) magában 
foglalja a tanítási napokon napi három alkalommal történő, Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös 
József Általános Iskola, valamint Napfény Óvoda állomások közötti, illetve a heti öt napon, 
napi két alkalommal történő, a Köztársaság tér és a Vasútállomás közötti személyszállítás 
ellenértékét, valamint hétvégente, napi két alkalommal történő, a Vásártér és a Vasútállomás 
közötti személyszállítás ellenértékét, ideértve a jegyek és bérletek árát is.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításának megkötésére és a díjak közzétételére, továbbá 
felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a támogatás összegének az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. december 31., ill. folyamatos, a 2017. évi költségvetés tervezése 

 
„Melléklet a 339/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozathoz” 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS  

MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő utca 20.) 
képviseletében Győri Máté polgármester, mint Megrendelő,  
 
másrészről Makkai Attila (2451 Ercsi, Panoráma u. 19.; adószám: 65403662-2-27; fő 
tevékenységi köre: 493101 autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás), mint 
közszolgáltatást ellátó vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 
 
1. A 2009. július 31-én kelt, 2010. december 12-én, 2011. december 13-án, 2012. december 
18-án, 2013. január 2-án, 2014. január 31-én, 2015. december 15-én, 2016. január 26-án és 
2016. március 29-én módosított, Ercsi város területén menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 3.2. pontja és 
4.2. pontja 2017. január 1-vel az alábbiak szerint módosul: 
 
„3.2  A Felek megállapodnak abban, hogy a menetjegyek és bérletek bruttó ára a következő: 
 
a) teljesárú menetjegy:                                                   220.- Ft  
b) teljesárú bérlet:                                                  4.360.- Ft /hó, 
c) kedvezményes bérlet (nyugdíjas, diák)             1.420.- Ft /hó.”  
 
„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.284.927,-Ft támogatást fizet, a vállalkozó 
pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. A támogatás összege (vállalkozói díj) magában 
foglalja a tanítási napokon napi három alkalommal történő, Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös 
József Általános Iskola, valamint Napfény Óvoda állomások közötti, illetve a heti öt napon, 
napi két alkalommal történő, a Köztársaság tér és a Vasútállomás közötti személyszállítás 
ellenértékét, valamint hétvégente, a napi két alkalommal történő, a Vásártér és a Vasútállomás 
közötti személyszállítás ellenértékét, ideértve a jegyek és bérletek árát is.” 
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2. A szerződés egyéb részei változatlanok, azonban az abban nem szabályozott vagy a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben másképp szabályozott és 
kötelezően alkalmazandó rendelkezések tekintetében a törvény előírásait is alkalmazni kell. 
 
Ercsi, 2017. január 1. 
 
 
 
 
  Győri Máté               Makkai Attila 
  polgármester         Vállalkozó  
 
9. napirendi pont: Az önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres ügyekről készült 

tájékoztatójáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-304/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által megbízott ügyvédeknek 

a peres ügyekről készült tájékoztatója elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

340/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
az önkormányzat által megbízott ügyvédeknek a peres ügyekről készült tájékoztatója 

elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pusztai Attila, Dr. Ákos Elek és Dr. 
Koppány Tibor ügyvédeknek a 2016. évi peres ügyekről készült tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester              

Határid ő: azonnal 
 

10. napirendi pont: Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2016. évi közbeszerzési 
feladatok ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-305/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd hozzáteszi még, bízik abban, hogy a következő 
évben – amennyiben több pályázat sikeres lesz – több munkája lesz közbeszerzési szakértő 
úrnak. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Miután nem érkezik hozzászólás, 
kéri, hogy szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 

2016. évi közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
341/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2016. évi közbeszerzési feladatok 
ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 
2016. évi közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester              

Határid ő: azonnal 
 
11. napirendi pont: A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elbírálásáról 

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

                   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-325/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd azt kéri, hogy először az előterjesztésen 
szereplő második határozati javaslatról szavazzanak. 
 

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

közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 
9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

342/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra az Ercsi 
Naplemente Bt. beérkezett ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a köztemető fenntartására 
és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásra az Ercsi Naplemente Bt. beérkezett ajánlata érvénytelen. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a harmadik határozati javaslatról 
szavazzanak. 
 

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

közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. beérkezett ajánlatának 
érvénytelenné nyilvánításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
343/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

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

Kegyelet Bt. beérkezett ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a köztemető fenntartására 
és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. beérkezett ajánlata 
érvénytelen. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki egyetért az első határozati javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

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

ajánlattételi felhívás elbírálásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

344/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére 
vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást 
eredménytelenné nyilvánítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal  
 
12. napirendi pont: Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 

sugárzására irányuló ajánlattételi felhívás kiírásához további információk beszerzéséről  
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-323/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd hozzáteszi még, sajnos csak egy ajánlat 
érkezett be, ezért merült fel az a gondolat, hogy további információk beszerzésére volna 
szükség, olyan településektől, ahol hasonló televíziós szolgáltatás működik. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, más javaslata ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy aki egyetért a határozati javaslattal – melynek határideje 2017. január 15. –, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására irányuló ajánlattételi felhívás kiírásához további 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

345/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 

ajánlattételi felhívás kiírásához további információk beszerzéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó kérdésekben felkéri Győri Máté 
polgármestert, hogy tájékozódjon a Tv üzemeltetésével kapcsolatos szakmai lehetőségekről, 
feltételekről és ezek költségeiről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. január 15. 
 
13. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

között létrejött 07000-6235-5/2016. ált. számú megállapodás módosításáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
     Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-306/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a napirendet a Pénzügyi 
Bizottság is megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy szavazzanak arról. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött 07000-6235-5/2016.ált. számú megállapodás 
módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
346/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Rendőr-f őkapitányság között létrejött 
07000-6235-5/2016.ált. számú megállapodás módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött 07000-6235-5/2016.ált. számú megállapodás 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja. 
„1. A támogatás célja Ercsi városban a közrend és a közbiztonság javítása, a reagáló szolgálat, 
a közterületi jelenlét fokozása, a lakosság nyugalmának biztosítása, megóvása. Szerződő felek 
rögzítik, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2016. (XI.29.) Kt. sz. 
határozata alapján – a fokozott közterületi jelenlét biztosításával a vagyon elleni 
bűncselekmények visszaszorítása, a közterület rendjének fenntartása érdekében – a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs részére beszerzésre került szolgálati ebnek az Ercsi 
Rendőrőrsön, illetve az Ercsi Rendőrőrs kutyavezetőjének lakóhelyén az eb tartási 
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feltételeinek megteremtésére, valamint az eb ellátásával kapcsolatos dologi kiadások 
fedezetére az Adományozó összesen 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti a Kedvezményezettet.” 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 
támogatási szerződés módosításának megkötésére 
 
Felelős: Győri Máté polgármester              

Határid ő: 2016. december 2. 
 

14. napirendi pont: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2015/2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-307/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy szavazzanak róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vételéről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
347/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi 
tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2015/2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

15. napirendi pont: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
     Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-308/2016. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás 2016. évi tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vételéről 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
348/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységről szóló 
beszámoló tudomásul vételéről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
16. napirendi pont: Az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. (hrsz.: 460.) alatt lévő ingatlan 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-309/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd elmondja még, mindenképp megfontolásra 
javasolja a felajánlást, hiszen ez egy olyan ingatlan, mely nem igen szorul felújításra sem. 
Ezután felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben több ingatlant vásárolt az 
önkormányzat, melyeknek a karbantartására a jövő évi költségvetésben fedezetet kell majd 
biztosítani. Javasolja, hogy az ingatlan értékbecslését – az eladó költségére elkészítve – 
követően a téma kerüljön vissza a testület elé, s fogalmazzák meg a vásárlás iránti 
szándékukat (az értékbecslés összegétől függően). Majd, miután nem érkezik hozzászólás, 
kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. (hrsz.: 460.) 

szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

349/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. (hrsz.: 460.) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. (hrsz.: 460) 
szám alatt lévő ingatlant az értékbecslés eredményétől függően meg kívánja vásárolni.  
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy az értékbecslés elkészítése 
érdekében a szükséges lépéseket tegye meg, azzal a kikötéssel, hogy annak költsége az eladót 
terheli. 
A Képviselő-testület felkéri továbbá Győri Máté polgármestert, hogy az értékbecslés 
elkészülte után azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. január 31. 
 
17. napirendi pont: A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 
meghatározott köre közzétételéről 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-310/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd átadja a szót Dr. Feik Csaba jegyző részére. 
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Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének az 
önkormányzat korábban is eleget tett, azonban most – a Kormányhivatal felhívása értelmében 
– a közzététel tényét képviselő-testületi határozattal is el kell fogadni. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, az intézmények visszajelzései szerint az általuk kiírt 
pályázatok elég nehezen találhatóak meg az önkormányzat honlapján, kéri, hogy a 
vállalkozóval vegyék fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy tegyen javaslatot arra, hogy 
ezeket a pályázatokat miképp lehetne szembetűnőbben elhelyezni a honlapon. Majd, miután 
nem érkezik több hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat költségvetési, a 
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó 

adatainak jogszabályban meghatározott köre közzétételéről 8 igen szavazat és 1 ellenszavazat 
mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

350/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott köre 
közzétételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat költségvetési, a 
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó 
adatainak jogszabályban meghatározott köre közzétételének teljesítését tudomásul veszi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester     

    Dr. Feik Csaba jegyző          
Határid ő: azonnal 
 
18. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési 

előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatóról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-311/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat évközi 
gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi 

helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

351/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok 

alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi évközi 
gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi 
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
19. napirendi pont: A kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-312/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a kötelező adatkezelés 
szabályairól szóló rendelet megalkotását törvény teszi kötelezővé. Kérdezi, van-e kérdés, 
hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy a rendelet megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete  
a kötelező adatkezelés szabályairól 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei általi kötelező adatkezelés esetén 
a kezelendő adatok fajtáira, az adatkezelés céljára és feltételeire, az adatok 
megismerhetőségére, az adatkezelés időtartamára és az adatkezelő személyére vonatkozó 
szabályokat az Ercsi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 
tartalmazza. 
 

2. § (1) A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel érintett 
kérelmére vonatkozó eljárást az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15., 16. §-ai 
szerint kell lefolytatni. 

 

(2) A kötelezően kezelt közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésének, 
igénylésének és teljesítésének szabályait az Infotv. 26-31. §-a tartalmazza. 
 

3. § A kötelezően kezelendő adatok megismerhetőségét szolgáló tájékoztatás ingyenes. 
 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
Záradék: Ez a rendelet 2016. november 30. napján kihirdetésre került. 
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20. napirendi pont: A helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-324/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról 9 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

 
2. Építményadó 

 
2.§ Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. 
 
3.§ Az adó évi mértéke: 900 Ft/m². 
 
4.§ Mentes az építményadó alól a 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.  
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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. 
 
8.§ (1) Adómentes az a vállalkozó, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy 39/A. §-a vagy 
39/B. §-a alapján számított, vállalkozási szintű  adóalapja  nem haladja meg a 2,5 millió 
forintot. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót adómentesség 
illeti meg, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem 
haladja meg. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

9.§ (1) Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 17/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet. 
 
(3) 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. november 30. napján kihirdetésre került. 
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21. napirendi pont: Az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
19/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-313/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy szavazással döntsenek arról. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és 

szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
352/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.2.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló 19/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér 
Megyei Kormányhivatal FE02/971-1/2016. ügyszámú javaslatával egyetért.  
A Képviselő-testület a rendeletet – a jelenlegi jogszabályi lehetőségek keretei között – 
felülvizsgálta és új helyi építési szabályzat megalkotását tartja szükségesnek. 
A Képviselő-testület – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) 
bekezdésére, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében előírt 
véleményezési kötelezettségre és annak 45. § (1) bekezdésében meghatározott határidőre – új 
helyi építési szabályzat készítését határozza el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat 
elkészítése érdekében a szükséges lépéseket megtegye, annak elkészítéséhez árajánlatokat 
kérjen és az erre vonatkozó előterjesztést nyújtsa be a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester      
Határid ő: az árajánlatok bekérésére: 2016. december 31. 
                  az előterjesztés benyújtására: 2017. január 31. 
 
22. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építészeti 

örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. 
ügyszámú javaslatáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-314/2016. számú előterjesztést, (jegyzőkönyv 24. 
számú melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építészeti örökség értékeinek helyi 
védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

353/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/971-1/2016. ügyszámú javaslatáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építészeti örökség értékeinek helyi 
védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE02/971-1/2016. ügyszámú javaslatával 
egyetért.  
A Képviselő-testület a rendeletet – a jelenlegi jogszabályi lehetőségek keretei között – 
felülvizsgálta és új rendelet megalkotását tartja szükségesnek. 
Az új rendeletet a Képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott kormányrendelet kihirdetése, illetve hatályba 
lépése után alkotja meg. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester      
Határid ő: a kormányrendelet kihirdetése, illetve hatályba lépése 
 
23. napirendi pont: Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: Bizottságok  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-316/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd kiegészíti még azzal, hogy ez az év a 
felkészülés éve volt. Több pályázatot adtak be, s bízik abban, hogy jövőre ezek kivitelezése 
fog következni. A hónapról-hónapra tett beszámolóiban írta, hogy a TOP-os és egyéb 
pályázatok benyújtásra kerültek, azokról egyéb információval nem rendelkeznek, de reméli, 
hogy december hónapban már eredményekről fog tudni beszámolni. Majd megköszöni 
mindenkinek a munkáját, s elmondja még, a határozataikat 99 %-ban egyhangúlag fogadták 
el, ebből is az látszik, hogy „egy hajóban evez” a csapat. Megköszöni a bizottsági elnökök, 
tagok, jegyző úr, a hivatal munkatársai, intézményvezetők áldozatos munkáját is. Majd, 
miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
354/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester éves munkájáról szól beszámoló elfogadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester éves munkájáról 
szóló beszámolót – mely egyidejűleg a választópolgárok Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja 
szerinti tájékoztatásaként is szolgál – e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 

 
 „Melléklet a 354/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozathoz” 

 
Polgármesteri beszámoló 

a 2015. december és 2016. november között végzett munkáról 
 

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

valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági) a 2016-os évben is hatékonyan készítették 
elő a Képviselő-testület döntéseit. Ennek következtében a testületi ülések is hatékonyak és 
előremutatóak voltak. 
 
Az érintett időszakban 24 alkalommal tartott (9 soros és 15 soron kívüli) nyílt, és 7 
alkalommal zárt ülést, melyeken 323 határozat és 19 rendelet született. 
A képviselők, a referensek, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az intézményvezetők mind azon 
dolgoztak, hogy a döntések időben, késedelem nélkül megszülessenek, a közbeszerzések és 
beruházások megvalósulhassanak. Köszönöm minden résztvevőnek a rugalmasságot, a 
megértést amit tanúsítottak és a kitartó erőfeszítést ahogy dolgoztak! Mindez nem volt 
hiábavaló, hiszen egy nagyszerű, gyümölcsöző év áll mögöttünk. Ez az év leginkább a 
pályázati (főképp TOP-os) és project előkészítés éve volt, melyet reményeink szerint egy 
beruházásokkal teli időszak követ majd. 
 
Áprilisban tartottunk közmeghallgatást az alábbi témákban: az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról; a beszedett helyi adókról; a lakóhelyi környezet állapotának 

alakulásáról; városunk közbiztonság helyzetéről; beruházási tervekről; és az 1956-os 
Emlékműről. 
 
 
Munka a Polgármesteri Hivatalban 
 
A város vezetésében minden Képviselő partner volt, amit az is mutat, hogy határozataink 99 
%-át egyhangúan fogadtuk el. Képviselőtársaim egytől-egyig odaadóan képviselték a 
választók és a város egészének szempontjait, konstruktívak, értékek és nem érdekek mentén 
dolgozunk együtt igen eredményesen. 
 
Alpolgármester Úr a rábízott feladatokat lelkiismeretesen látta el. Nagyra értékelem azt, 
ahogy teljes szívvel, az elvárásokon messze túllépve segíti a munkámat. Különösen a 
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közbiztonság területén tevékenykedett, de számíthattam rá általános helyettesítésemben, a 
város felelős képviseletében, fontos tárgyalásokon és egy-egy elakadt ügy célhoz segítésében 
is! 
 
A Bizottságok elnökei, a felelősségi területükön proaktív módon vezettek, nemcsak a 
felmerült ügyeket kezelték, hanem ötletekkel, és megoldási javaslatokkal álltak elő. 
Hatékonyan együttműködtek, gyakran egyeztettek a referensekkel, Jegyző Úrral, 
Alpolgármester Úrral, és velem is. 
 
Jegyző Úrral is remek emberi és munka-kapcsolatban dolgozunk együtt, így a város életét 
valamint a Hivatal munkáját teljes egyetértésben és összhangban irányíthatjuk. A dolgozók jó 
hozzáállásán túl valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
kellemes hangulatban dolgozhatunk és fogadhatjuk a polgárokat ügyeik intézésére. Külön 
kiemelném Jegyző Úr rendelet-alkotási munkáját, hiszen a változó jogszabályi környezet és 
az idő múlása szükségessé tette számos rendeletünk újraírását. 
 
A Közbeszerzéseket Ellenőrző Bizottság szakértő tagjait, referenseiket, valamint 
Közbeszerzési szakértőnket külön köszönet illeti önzetlen munkájukért és építő tanácsaikért, 
javaslataikért. 
 
 
Városi tevékenységem 
 
Örülök annak, hogy városunk lakói, vállalkozásai bátran fordulnak a Hivatal tisztviselőihez és 
alkalmazottaihoz ugyanúgy, mint a választott képviselőkhöz, Alpolgármester úrhoz vagy 
hozzám (fogadóórán, hivatalban egyeztetett találkozón, vagy ahol éppen összefutunk). Nem 
csak megoldandó problémákkal, panaszokkal, de ötleteikkel, javaslataikkal és felajánlásaikkal 
is felkeresnek.  
 
Az Intézményekkel, azok vezetőivel és dolgozóikkal szoros az együttműködés. A havonkénti 
Intézményvezetői találkozókon túl is egyeztetünk szükség szerint, de szívesen teszem 
tiszteletemet az Intézményekben is, hogy támogatásomról biztosítsam az ott dolgozókat, 
válaszoljak a felmerülő kérdésekre és ellenőrízzem az ott folyó munkát. A Művelődési 
Házban továbbra is megbízott vezető irányít (nagyszerű munkát végezve!), fontos 
feladatomnak tekintem, hogy elősegítsem azt, hogy pályázat útján véglegesen betöltésre 
kerüljön ez a poszt is. A Szociális Szolgálat élére Szabó Beáta Anasztázia került, akit mára 
már befogadtak mind a dolgozók mind pedig az ügyfelek. Az intézmények életében aktívan 
részt veszek, a vezetőket igyekszem segíteni munkájukban (építő kritikával, bátorítással, 
tanáccsal) – miközben természetesen – tiszteletben tartom az Intézmények és a Vezetők 
önállóságát is. 
Hadd köszönjem meg ezúton is az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozóinak az 
egész évi munkájukat! 
 
A civil szervezetek színes programjain lehetőségeimhez mérten résztvettem, felkérésre 
szóltam is néhány szót, vagy csak egyszerűen élveztem a sokszínű és városunk életét 
gazdagító programokat. Néhány esetben, a civil szervezetek vezetőinek kérésére, vezetői 
tanácsadással, kapcsolatok kialakításával is segítettem a munkát. 
 
A teljesség igénye nélkül hadd soroljam fel azokat a városi önkormányzati (Ö), intézményi (I) 
illetve civil (C ) eseményeket, melyeken szervezőként, aktív résztvevőként, vagy 
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támogatóként részt vehettem: 
 
Eötvös József Művelődési Ház által szervezett önkormányzati rendezvények, nemzeti 
megemlékezések (Ö) 
Nevelési-oktatási intézmények által szervezett ünnepélyes évnyitók, évzárók, nemzeti 
ünnepek megemlékezései (I) 
Harcművészeti Egyesület által megrendezett Mikulás kupa (C) 
Adventi gyertyagyújtások (Ö) 
Városi Karácsony (Ö) 
Farsangi keresztény batyus bál, a hittanos gyerekek nyári táboroztatására (C) 
Szociális Szolgálat Jótékonysági bál (C) 
Foci Farsang az Ercsi Dunakavics Kft. szervezésében (I) 
Foltvarrók Találkozója (C) 
Erdélyiek Baráti Körének találkozója (C) 
Dunaparty összefogás – Dunapart környezetének megtisztítása (C) 
Duna menti rácok találkozója (Ö) 
Pedagógusnap (Ö,I) 
IV. Honda Shadow Motoros Találkozó (C) 
Köztisztviselők Napja (Ö,I) 
Semmelweis Nap (Ö,I) 
Magyar Táncház rendezvények (Ö,C) 
Egészséges Életmód Egyesület által szervezett Egészségnap (Ö,C) 
XVI. Eötvös Napok (Ö) 
Szép Korúak Világnapja (Ö) 
Rác Bál (C ) 
Szociális Munka Napja (Ö,I) 
 
 
Térségi és országos kapcsolattartás, képviselet 
 
Városunk képviselete is munkám fontos részét képezi. Így vettem részt a Szent László Völgye 
Kistérség tanácsülésein és rendezvényein, rendszeresen egyeztettem a Járási Hivatal 
vezetőjével és munkatársaival, a megyei Kormányhivatal vezetőivel és szakértőivel. A 
Martonvásári Járás, valamint környékbeli polgármester kollégáimmal rendkívül jó 
kapcsolatban vagyok, de a településeink közötti együttműködés mélysége továbbra is hagy 
kívánnivalót maga után. Keresnünk kell a területeket, ahol összefoghatunk közös célunkért.  
 
Országgyűlési képviselőnkkel, dr. Galambos Dénessel, rendszeresen egyeztettem, aki – dr. 
Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével együtt – segítségünkre volt az 
elérhető pályázati EU-s és hazai források felkutatásában. Számíthattam dr. Tessely Zoltán 
MIniszterelnöki Biztos támogató közbenjárására a laktanya területének önkormányztai 
tulajdonba vétele és az Egészségügyi Központ fenntarthatóságának ügyében folytatott 
tárgyalásokon. 
 
Tapasztalatcserére ellátogattam többek között Sárosd és Nagylók polgármestereihez és 
munkatársaikhoz is, ahol a közmunkában rejlő lehetőségeket, a településüzemeltetéssel 
kapcsolatos ötleteket, munkahelyteremtési kezdeményezéseket tanulmányozhattam. Utóbbi 
látogatásaink során a Szociális Szövetkezetek témakörét igyekeztünk körüljárni és mélyebben 
megérteni.  
Külön örömömre szolgált ha ezekre a tanulmányutakra Alpolgármester Úr és néhány 
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képviselőtársam is elkísérhetett. 
 
 
A választási program (rész-)teljesítéséről 
 
 “MEGBECSÜLÉST ERCSINEK!", “Ercsi többet érdemel és többre képes!” című programunk 
végrehajtására kaptunk megbízást, ezért beszámolóm második felében erről szeretnék – a teljesség 
igénye nélkül - számot adni. (A beszámoló gondolatokat Times New Roman betűtipussal írtam.)  
 
 
Értékeink képviselete, testetöltése 
 
− A város lakóival EGYÜTT vezetünk. – A Nyitott Kapu Facebook oldalt és a hozzá tartozó e-mail 
fikot egyre többen használják, így gyorsabban orvosolhatjuk a felmerülő problémákat. Egy ilyen 
lakossági kezdeméynezés eredményeként a Május 1. körútról ésszerű helyére kerülhetett az állat 
tetemeket égető telephely is.  
Szülői fórumot tartottunk a közétkeztetésről, iskolakezdésről, írásos tájékoztatás a kibővült helyi 
buszmenetrendről, tájékoztató a Bajcsy-Zs. E. lakói részére az útburkolat javításáról, tájékoztató a 
szelektív hulladékudvar nyitvatartásáról és telefonon történő bejelentkezés lehetségéről, tájékoztató 
vízfőnyomócső cseréjéről a Bercsényi utcában, tájékoztatás informatikai hálózatfejlesztéssel járó 
munkálatokróla Bercsényi, valamint Budai Nagy Antal utcában. A közös gondolkodás kultúrájának 
kialakításában számítunk az ercsiek bizalmára és jóindulatára, az építő kritikára igyekeztem 
fogékonysággal válaszolni. 
 
− A város vezetését SZOLGÁLATnak tekintjük – Ismerve az egyes képviselők munkáját, bizton 
állíthatom, hogy mindannyian alázattal és Ercsi iránti őszinte szeretettel, erején felül szolgáljuk a város 
érdekeit, fejlődését.  
 
− MEGOLDÁSOKAT keresünk! - Az első naptól fogva elvárásként fogalmaztam meg magammal, a 
képviselőtestülettel és minden önkormányzati dolgozóval szemben azt, hogy ne akadályt, hanem utat 
keressünk! Ennek a szemléletnek egyik eredménye az, hogy a hivatalos megkereséseken túl az egyéb 
emailes és telefonos észrevételekre is válaszolni tudtunk.  
 
− Gyorsan, késedelem és HALOGATÁS NÉLKÜL kívánunk reagálni a felmerülő ügyekre és az 
adódó lehetőségekre. - Sok más dolog mellett, ez abban nyilvánul meg, hogy igyekszem mindent 
szerződést, számlát és egyéb iratot még aznap aláírni amikor elém kerül, de ezt mutatja az is, hogy 
szükség esetén rendkívüli üléseket tartunk, így a döntéshozatal nem akadálya, hanem eszköze lesz az 
ügyintézésnek.  
 
− A JÖVŐRE is gondolunk. - E gondolkodás jegyében korszerűsítettük a Bajcsy-Zs. Endre u. 30. 
szám alatti önkormányzati bérlakások nyílászáróit, aminek következtében a következő években 
kevesebb less a lakások fűtésköltsége.  
A takarékosság mellett a hosszútávú tervezés része az is, hogy vonzóvá tegyük településünket olyan 
termelővállalatok számára akik munkalehetőséget biztosítanak a helyieknek és iparűzési adójukkal 
pedig növelik városunk költségvetési bevételeit. A frissen idetelepült cégek bővítést terveznek és 3 
Ipari Zóna telek eladására már opciós szerződésünk van. 
 
− A magyar és nemzetiségi KULTÚRÁT tiszteletteljes csodálattal ápoljuk. - A meglévő, már 
hagyományosan rendkívül aktív rác nemzetiség áldásos tevékenységén túl, örömteli változásokat 
láthatunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat házatáján. A Romact program keretein belül szervezett 
konferenciákon aktívan részt vettem.  
A Magyar táncházak pedig hamarosan hagyományos eseményekké válhatnak településükön.  
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Polgármesteri és képvisel ői programunk végrehajtásának helyzete:  
 
Terveink megvalósításában a város adó- és egyéb bevételei, pályázati források 
és Magyarország Kormányának támogatásán túl,  a városunk lakóiban, az Önökben lévő 
értékekre, az összefogás erejére is számítunk.  
 
Idén a pályázatok beadások tervezésének volt az ideje, de kisebb beruházásokra azért saját erőből is 
telt. 
 

- A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os 
Pályázati irodája által meghirdetett „Büszkeségpont” című pályázati felhívásra benyújtott 
pályázaton 3.600.000,- Ft összeget nyert önkomrányzatunk a 2016. október 23- án átadott 
„Szabadság Emlékmű” költségei nagyobb részének fedezéséhez.  
 

- Csatlakoztunk a Foglalkoztatási Paktum elnevezésű TOP-5.1.2-15/2015 kódszámú pályázaton 
történő részvételhez a helyi foglalkoztatási együttműködések érdekében. 
 

- A Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 30. szám alatti önkormányzati ingatlan bérlakásaiban a régi, 
elavult, külső homlokzaton lévő nyílászárók cseréjének munkálatai befejeződtek. A felújítás 
kiterjedt a homlokzat javítására, az alap megerősítésére és a csapadékvíz elvezetés 
megoldására is. E munkáltaok határdeje 2016. október 31. volt.   
  

- A Sinatelepi Közösségi Ház felújításának munkálatai – önkormányzati támogatással és civilek 
fizikai munkájával – haladnak, a játszótér építése pedig már be is fejeződött. 
 

- Társadalmi és környezetei szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 
kódszámú pályázatunkkal a Duna-part komplex rehabilitációját tervezzük megvalósítani, de a 
kiíró még nem döntött a támogatás megítéléséről. 
 

- A fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat 
adta lehetőséggel élve – amennyiben az abban megpályázott összeget elnyerjük – a Komp 
kikötőtől a Cukorgyári Kápolnáig szeretnénk kerékpárutat építeni Ercsi Város belterületén. 
Pályázatunk elbírálás alatt áll. 
 

- Továbbra is elbírálás alatt áll a befogadásra került, a Belmajor elnevezésű városrészbe 
tervezett, bölcsőde kialakítására benyújtott TOP-1.4.1-15 „a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
című pályázat. Itt jelzem azt, hogy a bölcsőde építésére készülődve terveznünk kell a Fűzfa 
utca felújításával, valamint a Belmajor városrész teljes rehabilitációjával. 
 

- Formailag támogatott, és jelenleg szakmai ellenőrés alatt áll a barnamezős területek 
rehabilitációja elnevezésű pályázatunk, melyben a Tiszti Klub gazdaság élénkítő 
tevékenységének, valamint közösségi tevékenységének fejlesztését célzó tervek készültek a 
pályázati kiírás adta keretek között. 
 

- Szintén formailag támogatott és még el nem bírált a TOP-4.3.1-15 leromlott városi területek 
rehabilitációja elnevezésű, valamint a TOP-5.2.1.-15 a társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű pályázataink a Tótlik városrész 
vonatkozásában.  
 

- Elbírálás alatt van az Ercsi Napfény Óvoda, Dózsa tér 2. szám alatti épületének energetikai 
beruházása a TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat keretében. 
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Térfigyelő rendszer bővítés – Idén 2 db kamera kihelyezésére kerül sor – , így 2016. december 31-én  
kamera figyeli majd Ercsi közterületeit.  
 
2014 őszén terveinket három csoportra osztottuk. Az első célkitűzések azt hivatottak szolgálni, 
hogy az ercsi polgárok érezhessék és tapasztalhassák a városvezetés figyelmét, törődését, 
megbecsülését, a "nyitott kapuk at". A második csoport városunk hatékony m űködés ét, 
élhetőségét célozzák meg, míg a harmadik terv-csomag Ercsi fejlesztés ére, megtartó 
képességének visszaszerzésére, városunk vonzóvá tételére irányulnak. 
 
Nyitott kapuk (melyeket mindenki "döngethet"): 
− Közvetlenebb "beszélgetések", tartalmas kommunikáció, gyorsabb információáramlás 
(weboldal, web TV, újság, hirdetőpontok a város 6 pontján, hatékony és célratörő 
közmeghallgatások, lakossági fórumok). - Új weboldalunk elkészült és működik, megújult az Ercsi 
Hiradó, de ezen a területen még sok a tennivalóm/-nk! 
− Facebook ügyfélszolgálat a meglévő személyes ügyintézésen túl, a panaszok, észrevételek 
és 
javaslatok felvételére. Elindítottuk Nyitott Kapu Facebook oldalunkat egyre több otthonba viszi az 
Önkormányzat üzeneteit. Az ehhez kapcsolódó nyitottkapu@ercsi.hu is lehetőséget nyújt a 
kommunikáción. 
 
A város hatékony m űködése/m űködtetése érdekében: 
− Hatékonyabb döntéshozatali rendszer t alakítunk ki az Önkormányzatnál: kevesebb 
bizottság - bővebb hatáskörökkel, kevesebb és rövidebb tanácskozás – több és gyorsabb 
felelős döntéssel. - A hatékony és gazdaságos önkormányzati munka elősegítésére kisebb és 
kevesebb szakbizottságot hoztunk létre (a korábbi négy bizottság és 24 fő helyett, három bizottság 15 
fővel). Ezek a bizottságok (Humán; Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási; valamint a Pénzügyi, 

Fejlesztési és Közbiztonsági) hatékonyan készítették elő a Képviselő-testület döntéseit. 
 
− A köznevelés i feladatokra úgy tekintünk mint a város hosszú távú jövőjének alapjára, így 
továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk szentelni az iskolák, óvodák fejlesztésére. Az "Ercsi 
Modell" a pedagógusok munkája és a szülők bizalma segítségével megállította a gyermekek 
"elvándorlását", ezért további támogatását fontos feladatunknak tekintjük. - Az Eötvös Iskola 
infrastruktúrális fejlesztésén és a Hétszínvirág óvoda bővítésén túl, a szülőkkel együttműködve 
segítettem minden tőlem telhető fórumon (EMMI, KLIK), hogy az utóbbi években elindult kedvező 
folyamatok folytatódhassanak. A bölcsödei ellátás megoldása még várat magára, várjuk a pályázatunk 
kedvező elbírálását. 
 
− Városgazda vállalat ot fogunk létrehozni. Ennek a cégnek lesz a feladata a közterületek, 
parkok, utak, járdák, csapadékvíz-elvezető árkok rendszeres karbantartása, az Önkormányzat 
ingatlanainak 
karbantartása, de saját beruházások kivitelezésében is fontos szerepet kaphat. Ez a cég helyi 
munkaerőt alkalmazva és ercsi vállalkozókat bevonva végzi majd el a feladatokat. - 
Létrehoztuk az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.-t, melynek új ügyvezetőjével napi kapcsolatunk van.  
Az új vezetés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a Kft. sikeresen elvégezte Szabadság tér 
kialakítását, a sinatelepi játszótér és közösségi ház udvarának a kivitelezését, közterületek, 
intézmények karbantartását. A közfoglalkoztatás hatékonysága is nőtt a Kft. munkája nyomán, havi 
átlag 75 embert alkalmaz az Önkormányzat, a Kft-vel kötött megállapodás eredményeként az elvégzett 
munka minősége és mennyisége szemmel láthatóan javult ebben az évben.  
 
− Hatékony közterület-felügyelet et alakítunk ki, jogkörrel rendelkező felügyelőkkel. – Két 
munkatársunk tevékenykedik a közterületfelügyelői munkakörben a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóiként, akik az idei évben eddig 472 intézkedést hajtottak végre. 
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− A KÖZBIZTONSÁGért tett lépéseink (pl. a Szomszédság Őr mozgalom beindítása, a 
Belügyminisztériummal kialakított szoros együttműködés) folytatásra várnak. Fontos feladat a 
Rendőrség, a Polgárőrség, a Településőrök, Mezőőrök, valamint a településünkön működő 
biztonsági szolgálatok munkájának összehangolásában való közreműködés. Alpolgármester Úr 
újjászervezte a Közbiztonsági Munkacsoportot, ami megfelelő eszköznek bizonyult a programban 
említett összehangolásban való közreműködésben. Újabb levekben kértem a Belügyminiszter Urat, 
valamint személyesen is tárgyaltam a Rendőrkapitány Úrral a helyi Rendőrőrs megerősítése 
érdekében, aminek tapasztalhattuk jótékony hatását, azonban ezt kissé visszavetette az, hogy számos 
rendőrünket – a rendkívüli bevándorlási helyzet miatt – kirendelték az országhatár védelmére.  
 
Fejlesztések a város ÉLHETŐSÉGe és vonzóvá tétele érdekében: 
− Az utak, járdákat építünk egy jól átgondolt ütemtervet követve. - Idén mintegy 50,7 millió Ft-
ot költhettünk útjaink javítására. 
 
− Évente egy (összesen 4) kis játszóter et fogunk építeni a város különböző pontjain, hogy 
a legkisebbek és szüleik is otthon érezhessék magukat Ercsiben. - Elkészült a Sina-telepi 
játszótér is, és további 3 játszótér van tervben. 
 
− Ercsi egysége és az igazságosság érdekében Sinatelepet, a Cukorgyári lakótelepet és a 6- 
os úttól nyugatra elhelyezkedő területeket is fejleszteni kívánjuk (utak, játszótér, 
közvilágítás, Sinatelepi Közösségi Ház, stb.). - Az utak fejlesztésekor számos, a 6-os úton túli utca 
felújítására is sor került (Móricz Zs. u, Határ u., Bartók B. u., Béke u., Május 1. krt.) a Sinatelepi 
Közösségi ház felújítása folyamatban van, valamint felkerült plusz 1 térfigyelő kamera Sinatelep 
közbiztonsága érdekében. 
 
− Szükséges az Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. további fejlesztése, hogy az itt 
nyújtott 
szolgáltatások egyre inkább kielégítsék a településünkön és a környéken élők igényeit (pl. a 
fogászat területén is), úgy, hogy a fenntartás se jelentsen túlzott anyagi terhet a városnak. - 
Tárgyalásokat folytattam a környező települések polgármestereivel annak érdekében, hogy a 
betegforgalom függvényében járuljanak hozzá az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
fenntartásához, és kértük, hogy induljon el a nem fizető tagönkormányzatok tartozásai összegének a 
behajtása. 
 
− Beindítunk egy lakásprogram ot, melynek keretében az Önkormányzat megvásárol és – a 
fent említett Városgazda Vállalat tevékenységében, helyi munkaerőt foglalkoztatva – 
helyreállít néhány Ercsiben üresen álló, eladó házat.  
 
−Ezidáig három családi házat vásárolt az önkormányztunk, melynek, melyek közül kettő felújítása 
jövőre várható. 
 
− Konkrét lépéseket kívánunk tenni a Laktanya hasznosításának megtervezésére (Fecskeház 
program, ipari tevékenység letelepítése), valamint a terület visszaszerzésére. – Újabb 
kapcsolatfelvételt kezdeményeztem dr. Tessely Zoltán Miniszterelnöki Biztos Úrral közösen az új 
Honvédelmi Miniszter kabinetjével a továbblépés érdekében, melynek következtében ügyünk 
kimozdulni létszik az eddigi holtpontról. 
 
Fejlesztések MUNKAHELYEK teremtése érdekében: 
• Kedvező gazdasági környezetet kívánunk kialakítani azon vállalkozók számára, akik 
munkahelyeket teremtenek és ercsi polgárokat foglalkoztatnak. Munkahelyteremtő fejlesztés 
lehet az önkormányzati földek megművelése, a dísz- és haszonnövénytermesztés, valamint 
az állattenyésztés. – Továbbra is élénk a gazdasági érdeklődés Ercsi iránt. Egy cég már konkrétan el 
is kezdte tevékenységét (egyelőre a volt Tiszti Klub épületének egy részét bérelve 
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Önkormányzatunktól), egy másik vállalat a volt Nőtlen Tiszti Szállót kívánja tartós bérletbe venni, 
míg egy Zrt az Ipari Parkban kíván üzemcsarnokot építeni 3 Önkormányzati telken. 
 
• Az Ipari Park területén jelenleg 3 telekre van opciós vételi szerződésünk. 
• Segítettem munkaerő-toborzások szervezésében is többek között a Magyar Posta Nyrt-nek, a Parafix 
Kft-nek, a Bioponont Kft-nek, valamint a törökbálinti jégkrémgyárnak. 
 
 
Úgy érzem, jelentős és szép lépéseket tehettünk ebben az évben is Ercsiért. Egy hosszú út 
elején járunk, rengeteg még a tennivaló, de a fenntieket végiggondolva jó reménységgel 
folytatom, a választópolgárok és munkatársaim bizalmát élvezve a következő évek 
feladatainak végrehajtását! Szeretem ezt a várost és – hála Istennek – nagyon sokan éreznek 
hasonlóképpen!  
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kérem beszámolóm elfogadását! 
 
 
Ercsi, 2016. november 17. 
 
 

Győri Máté 
polgármester 

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

 
Papp György alpolgármester ismerteti a 400-317/2016. iktatószámú előterjesztést, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottság 
polgármester úr részére, munkája elismeréseként 1,5 havi illetményének megfelelő összegű 
jutalom megállapítására tett javaslatot, ezért ő is ezt teszi fel szavazásra. 
 
Győri Máté polgármester kiment a Tanácsteremből, így a továbbiakban 8 képviselő vesz 
részt a szavazásban. 
 
Papp György alpolgármester, miután egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy 
a 1,5 havi illetménynek megfelelő jutalom megállapításáról szavazással döntsenek. 
 

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

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
355/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester részére – elmúlt évi 
munkája elismeréseképpen – 1,5 havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg a 2016. 
évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Papp György alpolgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, 
hogy a jutalom kifizetése iránt intézkedjenek. A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetés módosítása 
 
25. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
      Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-318/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

356/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 
szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra – az Ercsi 
Polgármesteri Hivatalban 2016. december 19. napjától - 2016. december 30. napjáig 
igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a hivatalban a zavartalan ügymenet és 
feladatellátás érdekében ügyelet működik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. december 19. 
 
26. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 

végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-321/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 28. számú melléklete, majd a 130/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozattal 
kapcsolatban  kapcsolatban kiegészítést tesz. Elmondja, azért húzódik a dolog, mert az egyik 
földrészleten van egy bejegyzett terhelés, amely miatt – ha bármit tenni szeretnének az 
ingatlannal – másnak az engedélyét volna szükséges kikérni. A cél az, hogy ezt a földrészletet 
is birtokba tudja venni az önkormányzat. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
tájékoztatóval kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
357/2016. (XI.29.) 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 
 
27. napirendi pont: Az Ercsi, Ó utca 14. (hrsz.: 576.) szám alatti önkormányzati ingatlanról 
     Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
     Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester bemutatja a 400-327/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. számú mellékletét képezi, majd, miután hozzászólás nem hangzik el, 
kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Ó utca 14. (hrsz.: 576.) szám alatti 
önkormányzati bérlakás rekonstrukciójához előirányzat biztosításáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
358/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Ó utca 14. (hrsz.: 576.) szám alatti önkormányzati bérlakás 
rekonstrukciójához előirányzat biztosításáról    

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Ó utca 14. (576. hrsz.) szám alatti 
önkormányzati bérlakás rekonstrukcióját támogatja bruttó 1.478.839.- Ft összegben. A 
Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.    
                     
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2016. december 30., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
 
28. napirendi pont: A szünidei gyermekétkeztetésről 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
     Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-328/2016. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 30. számú melléklete), majd először azt kéri, hogy az első határozati javaslatról 
szavazzanak. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi őszi gyermekétkeztetésre 

biztosított normatíva kiegészítéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

359/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 
a 2016. évi őszi gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben az őszi szünidei 
gyermekétkeztetésre rendelkezésre álló normatíva összegének kiegészítésére bruttó 82.305,- 
Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi téli gyermekétkeztetésre 
biztosított normatíva kiegészítéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
360/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évi téli gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben a téli szünidei 
gyermekétkeztetésre rendelkezésre álló normatíva összegének kiegészítésére bruttó 192.045,- 
Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Humán Bizottság – 
saját keretéből, saját hatáskörben – pénzt ajánlott fel az intézmények (óvodák, iskola) részére 
a Mikulásra és a karácsonyi ünnepekre való tekintettel.  
 
Győri Máté polgármester megköszöni a felajánlást. 
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29. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola (hrsz.: 914.) vagyonkezelésbe 
adásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-298/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd elmondja még, tankerület vezető asszony 
részéről is megérkezett a visszajelzés, a megállapodásokat elfogadta. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy a vagyonkezelésbe adásról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Általános Iskola (914 
hrsz.) vagyonkezelésbe adásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
361/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Általános Iskola (914 hrsz.) vagyonkezelésbe adásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 1-vel a Magyar Állam 
képviseletében eljáró Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adja a 914 helyrajzi számon 
nyilvántartott Ercsi Eötvös József Általános Iskolát e határozat 1. sz. mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződés és a 2. sz. mellékletét képező megállapodás szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az 1. sz. melléklet szerinti vagyonkezelési szerződés és a 2. sz. melléklet szerinti 
megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában az önkormányzat 
működtetési feladatai körében foglalkoztatott 9 fő önkormányzati alkalmazott közül 8 főt átad 
a Tankerületi Központ foglalkoztatotti állományába, 1 fő önkormányzati alkalmazásban 
marad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá Győri Máté polgármestert, hogy – a 
vagyonkezelési szerződés 4. pontja alapján – az ingatlan Baczakó Péter Sportcsarnok 
Tornacsarnok és Tanuszoda ingatlanrészére vonatkozó üzemeltetési költségmegosztást e 
határozat 3. sz. melléklete alapján kösse meg a Tankerületi Központtal. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester              

Határid ő: 2016. december 15. 
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„1. sz. melléklet a 361/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZ ŐDÉS 
Tervezet 

 
amely létrejött egyrészről a 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
székhelye: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
képviseli: Győri Máté polgármester  
törzsszáma: 727145 
adóigazgatási azonosító száma: 15727141-2-07 
bankszámlaszáma: 11990101-06156491-10000001 
KSH statisztikai számjele: 15727141-8411-321-07 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a  
 
……………………….. Tankerületi Központ     
székhelye: ………………………………... 
képviseli: ………………. tankerületi központ igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: ...................................... 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ……………..-……………..-…………….. 
ÁHT azonosítója: ………… 
KSH statisztikai számjele: ……………..-…..-…….-…. 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
 

I.  ELŐZMÉNYEK 
 
„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 
c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, 
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és 
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. 
január 1-jén hatályát veszti.  
 
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó 
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az 
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről.  
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A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. január 29-én kötött használati 
szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott 
működtetési feladatokat. 
 
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-
ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 
tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg 
Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK 
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ. 
 
Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot 
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi 
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  
 
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott 
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi 
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik. 
 
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon 
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  
 
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni 
kell. 
 
Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi megállapodást kötnek, 
melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan 
vagyonelemek körét.  
 
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a 
Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 
 

II.  A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe 
veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat: 
 

Sorszám Ingatlan címe (irányítószám település, cím) Helyrajzi szám 

1 
Ercsi Eötvös József Általános Iskola (Kivett 
általános iskola, sportcsarnok, udvar) 2451 
Ercsi, Bem utca 4. 

914 
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2   
3   
4   
5   
6   

 
2. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását 

szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. 
3. A vagyonkezelésbe adott ingóságok 2016. december 31-i állapot szerinti átadása 2017. 

február 25-ig jelen szerződés 2. számú mellékletének megfelelően történik meg.  
4. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan üzemeltetési költségmegosztását külön 

megállapodásukban rögzítik.  
5. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó 

vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felek megállapodnak, hogy a 
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről, valamint annak 
esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan 
felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.  

 
III.  Felek jogai és kötelezettségei 

 
6. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.  

7. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát 
tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési 
intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban, 
házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, 
valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő 
külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A 
megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének 
előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan használatra jogosult különösen 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás keretében 
megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladat ellátása érdekében.  

8. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei 
gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem került 
átadásra, azokat az Önkormányzat – a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt kötelező 
feladatellátásának biztosítása céljából – önállóan hasznosítja. Az Ercsi, Bem J. u. 1. szám 
alatti telephelyeken működő konyhákat továbbra is az Önkormányzat által a gyermek és 
diákétkeztetés biztosítása céljából kiírt közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozás, a 
Junior Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 31.) üzemelteti, erre tekintettel az 
Átvevő és az étkeztetést végző vállalkozás külön megállapodást köt. Az Átvevő 
ingyenesen biztosítja azon helyiségek elérhetőségét, ahol az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. 
§-ában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést megszervezi, ideértve az étkezési 
térítési díjak beszedésének biztosítását. 

9. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon, 
az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti. 
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10. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 

meg, valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, 
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást. 

11. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és 
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a 
meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől 
elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult 
birtokolni, használni, szedni hasznait. 

12. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak átengedi, a 
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

13. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 
az Önkormányzat tulajdonát képező, de az Átvevő vagyonkezelésébe adott ingatlanokra és 
az abban található ingó vagyonra 2016. december 31. napjáig rendelkezik 
vagyonbiztosítással. 2017. január 1. napjától az Átvevő köteles a részére vagyonkezelésbe 
adott ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában biztosítási szerződést kötni és annak díját a 
biztosítónak megfizetni.  

14. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

15. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

16. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, 
elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és 
analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában 
rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni. 
Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. 
napjáig – a negyedik negyedévet követően január 31-ig – írásban adatot szolgáltatni az 
eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt 
értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő állomány 
bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről. 
A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi. 

17. A selejtezést 500.000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetén az Átvevő saját hatáskörben 
elvégezheti, mely megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az Önkormányzat részére. 
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Az 500.000 Ft egyedi érték feletti eszközök esetén a selejtezést – az Átvevő javaslata 
alapján – az Önkormányzat végzi. Az Átvevő gondoskodik a selejtezésre javasolt 
vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről. 

18. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. Az 
érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, 
jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon 
elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a 
minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti minősített adat kivételével – 
nyilvánosak. 

19. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

20. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 

21. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon 
romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak 
terheit. 

22. A 21. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy 
késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni. 

23. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 
kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az Átvevő intézményeiben tanulók 
vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a 
kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást 
tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt. 

24. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve 
szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az 
Önkormányzat kártérítést követelhet. 

25. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

26. Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több mint 
fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel megállapodnak 
abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt 
értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi az Átadónak az Önkormányzattal 
szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Az 
Átvevő az értékcsökkenés elszámolását követően legkésőbb ………………………-ig 
adatot szolgáltat az Önkormányzat részére a bevételekben meg nem térülő általa elszámolt 
értékcsökkenés összegéről. 

27. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult 
a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 

a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, 
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b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást elvégezni. 

28. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról a 19. 
pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 15. napjáig írásban be kell 
számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás, átalakítás, beruházás 
költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését 
követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat. 

29. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek finanszírozására a 
felek megállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlan felújítására, fejlesztésére saját 
vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes értesítése mellett. 

30. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 
tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek megtérítésére sem a szerződés 
hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt 
nem támaszthat. 

31. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 
költségén helyreállítani. 

32. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal. 

33. Az Önkormányzat tulajdonában maradó, az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési 
feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 30 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Átvevő a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a 
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 

34. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján 
ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerű használatát. 

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 
a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által 
használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő 
képviselőjének jelenlétében, 
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 
információt kérni, 
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

 
IV.  A szerződés megszűnése 

 
35. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik.  

A szerződés megszűnik, ha: 
a) az Átvevő megszűnik, 
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b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik, 
c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott 

ingatlanban megszűnik, 
d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik. 

36. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 30 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe adott, a 
vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 

37. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 
jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben található 
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon 
belüli elszállítására írásban felszólítani. 

38. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait 
az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő 
költségén gondoskodni. 

39. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem 
tarthat. 

40. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-
nyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni. 

 
V. Egyéb rendelkezések 

 
41. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
42. Kapcsolattartók kijelölése:  

Ercsi Város Önkormányzata kapcsolattartója: 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető 
Tel.: +36-25/515-622 
E-mail: laszlone@ercsi.hu 

 
…………… Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

…………………………………………… (név, beosztás) 
Tel.: +36 … 
E-mail: ……………….@....................hu 

43. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező székesfehérvári székhelyű bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

44. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
előírásai az irányadók. 

45. Felek a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézmények használatának és működtetésének részletes szabályait megállapító 2013. 
január 29. napján kelt ingyenes használati szerződést e vagyonkezelési szerződés hatályba 
lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik.  

46. Jelen szerződés .. számozott oldalból áll és …. eredeti példányban készült, amelyből … 
példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg. 

47.  Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 
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48. Jelen vagyonkezelési szerződést Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
361/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozatával elfogadta. 

 
 
Mellékletek:  

1. számú melléklet: ingatlanok adatai 
2. számú melléklet: ingóságok adatai 
3. számú melléklet: „Megállapodás” 1.b.) sz. melléklete 
4. számú melléklet: tulajdoni lap másolat (hrsz: 914, dátum: 2016.11.17.)  
5. számú melléklet: térkép másolat (hrsz914, dátum: 2016.11.17.)  
6. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap 
7. számú melléklet: Ingatlanhoz kapcsolódó műszaki dokumentációk 

7/A melléklet - Villámvédelem átalakítás utáni felülvizsgálata  
7/B melléklet - Villámvédelmi minősítő irat – új szárny  
7/C melléklet - Villámvédelmi minősítő irat  - régi szárny  
7/D melléklet - Villámvédelmi minősítő irat – Sportcsarnok és uszoda  
7/E melléklet - Tűzvédelmi szabályzat  
7/F melléklet - Belső gázellátási/átalakítási terv 
7/G melléklet – Ercsi Eötvös József Általános iskola tető és kazánház felújítás átadási    
dokumentáció jegyzék szerint  

 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 
 

………………………………………… 
Önkormányzat 

képviseli 
…………………. 

polgármester 

……………………………………….. 
…………….i Tankerületi Központ 

képviseli 
………………… 

tankerületi központ igazgató 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 

…………………………………………… 
Önkormányzat 

… 
gazdasági vezető 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 
…………………………………………… 

Tankerületi Központ 
………… 

gazdasági vezető 
 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 
………………………………………. 

jegyző 

 
Ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 

……………………………………….. 
ügyvéd 
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„2. sz. melléklet a 361/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

MEGÁLLAPODÁS  
Tervezet 

 
Az Ercsi Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami 

működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek átadás-

átvételéről 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
székhelye: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
képviseli: Győri Máté polgármester  
törzsszáma: 727145 
adóigazgatási azonosító száma: 15727141-2-07 
bankszámlaszáma: 11990101-06156491-10000001 
KSH statisztikai számjele: 15727141-8411-321-07 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a  
 
……………………….. Tankerületi Központ     
székhelye: ………………………………... 
képviseli: ………………. tankerületi központ igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: ...................................... 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ……………..-……………..-…………….. 
ÁHT azonosítója: ………… 
KSH statisztikai számjele: ……………..-…..-…….-…. 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 

I.  ELŐZMÉNYEK 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról.  
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló, 2016. december 31-ig hatályos 
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az 
állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 
2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: 
KLIK) jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti. 
 
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó 
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az 
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illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről.  
A működtetés keretében az Önkormányzat ellátja a KLIK-kel 2013. január 29-én kötött 
használati szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott működtetési feladatokat. 
 
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-
ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven 
működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói 
jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő 
Tankerületi Központ.     
 
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott 
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi 
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.   
 
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ 
foglalkoztatotti állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési 
szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a 
működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, 
munkavállalók, ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. 
december 31-én betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben 
meghatározott képesítési előírásoknak. 
 
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon 
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni 
kell.  
 
Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési 
önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a 
tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi 
igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig 
történő megkötésével kell végrehajtani. 
Felek fentiek alapján az átadás-átvétel szabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg:  
 

II.  A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 
 

1. A működtetésre átvételre kerülő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogviszonyokba 
2017. január 1-jétől az Átvevő lép, a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokból 
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származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot e naptól illetik meg, illetve 
terhelik.   

2. A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a 
jogutódlásra az Nkt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
III.  A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 
1. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az Nkt. alapján a KLIK fenntartásában lévő 

köznevelési intézmény(ek) Önkormányzat területén lévő ingatlanainak és ingóságainak 
működtetését, valamint ahhoz kapcsolódóan 
a) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódó 

vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra, 
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait  
(1-5. számú melléklet); 

b) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladatellátásához 
kapcsolódó foglalkoztatottak átvételéhez szükséges nyilvántartásokat (6. számú 
melléklet); 

c) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan 
tett, a köznevelési intézményekhez kapcsolódó, az átadás-átvétel napján hatályos, 
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 
kötelezettséget alapító intézkedésekről, a követelések állományáról szóló tételes és 
szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat (7-10. számú melléklet); 

d) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan 
létesített, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik 
személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 
annak indokairól szóló dokumentumokat (11. számú melléklet); 

e) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 
dokumentumokat (12. számú melléklet). 

2. Az Önkormányzat az Nkt-ban meghatározottak szerint, a köznevelési intézmények által 
használt ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos működtetői joggyakorlás teljes körű 
ellátásának biztosítására átadja Átvevő részére az átadással érintett ingatlanok és 
ingóságok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 
foglalkoztatottjait. 

3. Az Önkormányzat a tulajdonát képező, a működtetésre átadásra kerülő köznevelési 
intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, a működtetéséhez szükséges ingó 
és ingatlan vagyonára, így különösen ingatlanok, informatikai, multifunkcionális és tárgyi 
eszközök, gépjárművek, stb. ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít az Átvevő részére.  
 

IV.  A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 
 

A Megállapodás rögzíti a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes körét, a 
feladatok, a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásának 
személyi, tárgyi, dologi feltételeit.  
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− A köznevelési feladatot ellátó ingatlan(ok) átadása  
Működtetésre átadásra kerülő ingatlanok:  

Sor 
szám 

Ingatlan címe (irányítószám település, 
cím) 

Helyrajzi 
szám 

Érintett köznevelési 
intézmény neve 

1 

2451 Ercsi, Bem u. 4. 914 Ercsi Eötvös József 
Általános Iskola (Kivett 
általános iskola, 
sportcsarnok, udvar) 

2    
3    
4    
5    
6    

 
Felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó 
vagyonelemekre jelen megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető külön 
vagyonkezelési szerződést kötnek 2016. december 15-ig. 
 
− A foglalkoztatottak átadás-átvétele 
A foglalkoztatottak átadására 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 
1. Az Nkt. értelmében az ingatlanok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó 

funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: …..fő 
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörök szerint az „Alkalmazottak 
megalapozó tábla” munkalap tartalmazza. 

2. Betöltve átadott státuszok száma: 8 fő  
A létszámkerethez nem köthető foglalkoztatottak: 
a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: 0 fő;  
b) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott(ak) száma: 0 fő, 
c) vállalkozás jellegű jogviszonyban foglalkoztatott(ak) száma: 0 fő 

3. Az Nkt. alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2017. január 1-jétől a munkáltató 
személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója 
2017. január 1-jei hatállyal az Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok által a 
munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget 
tesznek. Az átadással érintett ingatlanok működtetési feladatait ellátó Önkormányzat a 
betöltött státuszokon szereplő foglalkoztatottak személyi anyagát 2017. január …..ig 
átadja Átvevőnek. 

4. Az Átvevő foglalkoztatotti állományába 2017. január 1-jén kerülő foglalkoztatottak 2016. 
december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb 
járandóságait és azok közterheit az Önkormányzat fizeti meg.  

 
− A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  
1. Az Önkormányzat által támogatásból megvalósított projektek vonatkozásában 2017. január 

1-jétől a működtetésre átadásra kerülő ingatlanokra vonatkozó támogatási szerződésekben 
valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Önkormányzat helyébe az Átvevő lép. Az 
Önkormányzat átadja az Átvevő részére azokat a 4. számú mellékletben meghatározott, az 
ingatlan működtetéséhez kapcsolódó projekteket, amelyekben az Önkormányzat, mint 
projektgazda jogutódja az Átvevő. 

2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
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rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése alapján, ha az új 
kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási 
jogviszonyba, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az 
irányító hatóság írásbeli hozzájárulása nem szükséges. A változás új kedvezményezett 
általi bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási szerződés módosul. 

3. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű 
tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel 
kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a 
kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni. 

4. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, 
amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját. 
 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016. 
december 31. szerinti állapotot veszik alapul azzal, hogy a foglalkoztatottak illetményeinél és 
juttatásainál a korábbi felmérésben szereplő szeptember 1-je állapotot kell figyelembe venni. 
Az illetményeknél és juttatásoknál a törvény szerinti mérték átvétele kötelező, minden ezen 
felüli illetményelem, egyéb juttatás biztosítása külön megállapodás tárgya. 
 
Az átadás-átvétel időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az 
átadás-átvétel időpontjáig a Önkormányzatot illetik meg, illetve terhelik. 
Mindazon kötelezettségekért, melyek az átadás-átvétel időpontját megelőzően az 
Önkormányzat működtetői feladatának ellátása érdekkörében keletkeztek, és jelen 
megállapodás megkötésének időpontjában még nem ismertek, illetve jelen megállapodás 
mellékleteiben bármely más okból nem kerültek megjelenítésre, az Önkormányzat köteles 
helyt állni. 
 
Az Önkormányzat tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve 
lehetőség számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését, működtetését 
érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további 
tényekről, körülményekről. 
 
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 
 
1. Kapcsolattartók kijelölése:  

Ercsi Város Önkormányzata kapcsolattartója: 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető 
Tel.: +36-25/515-622 
E-mail: laszlone@ercsi.hu 

 
…………… Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

…………………………………………… (név, beosztás) 
Tel.: +36 … 
E-mail: ……………….@....................hu 

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 
el.  
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Jelen megállapodás ... számozott oldalból áll és …. eredeti példányban készült, amelyből … 
példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg. 
 
Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 
 
Jelen megállapodást Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 361/2016. (XI. 29) Kt. 
sz. határozatával elfogadta. 
 
 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek nyilvántartása 

1.a. sz. melléklet: Az átadásra kerülő ingatlanok listája 
1.b. sz. melléklet: alaprajzok 
1.c. sz. melléklet: helyiséglista 
1.d. sz. melléklet: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 

2. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges leltári számmal vagy más 
azonosítóval ellátott tárgyi, informatikai eszközök, valamint szoftverek és alkalmazások 
nyilvántartása  

2. a. sz. melléklet: Tárgyi és informatikai eszközök nyilvántartása  
2. b. sz. melléklet: nem releváns 

3. sz. melléklet: Az önkormányzati leltár adatok alapján készített tételes jegyzőkönyv 
    3.a. sz. melléklet: Leltárfelvételi ív egy alleltárhoz – Ercsi Eötvös József Általános Iskola 
    3.b. sz. melléklet: Leltárfelvételi ív egy alleltárhoz – Sportcsarnok 
    3.c. Egyedi nyilvántartó lap – Sportcsarnok  
4. sz. mellékelte: nem releváns 
5. sz. melléklet: nem releváns  
6. sz. melléklet: Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodás adatai 

6/1. Állománytábla 
6/2. Kimutatás a tartós távollévők álláshelyén határozott időre foglalkoztatottakról- nem 
releváns  
6/3. Átsorolások 2016. évben 
6/4. Jubileumi jutalmak 2016. évben 
6/5. 2016. december 31. napját követő jogviszony megszűnések, megszüntetések 
6/6. Tanulmányi szerződések – nem releváns  
6/7. Munkáltatói lakáskölcsönök – nem releváns  
6/8. Munkaügyi perek – nem releváns  
6/9. Közalkalmazotti jogviszonyból eredő követelések – nem releváns  
6/10. Prémiumévek programban résztvevők – nem releváns  
6/11. Megbízási szerződések – nem releváns  
6/12. Védett állományba tartozó közalkalmazottak 
6/13. Nemzetbiztonsági ellenőrzéssel érintett közalkalmazottak – nem releváns  
6/14. Büntető, fegyelmi és kártérítési eljárások – nem releváns  

7. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó szerződések jegyzéke 
    7.a. sz. melléklet: Ercsi Eötvös József Általános Iskola folyamatban lévő szerződések 
jegyzéke 
    7.b. sz. melléklet: Baczakó Péter Sportcsarnok folyamatban lévő szerződések jegyzéke  
8. sz. melléklet: Jogok és kötelezettségek nyilvántartása (szerződések és egyéb 
dokumentumok papír alapon) 



64 
 

    8. a. sz. melléklet: Eötvös József Általános Iskola folyamatban lévő szerződések papír 
alapon 
    8.b. sz. melléklet: Baczakó Péter Sportcsarnok folyamatban lévő szerződések papír alapon 
9. sz. melléklet: Átadásra kerülő követelések tételenkénti bemutatása ingatlanonként 
10. sz. melléklet: Átadásra kerülő kötelezettségek tételenkénti bemutatása ingatlanonként 
11. sz. melléklet: Az átadásra kerülő peres, nem peres ügyek, illetve feljelentések jegyzéke 

13/1. Peres eljárások – nem releváns  
13/2. Nemperes eljárások – nem releváns  
13/3. Feljelentések – nem releváns  

12. sz. melléklet: Hazai és Európai Uniós pályázatokról készült kimutatás ingatlanonként 
 
 
 
 
 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 
 

………………………………………… 
Önkormányzat 

képviseli 
…………………. 

polgármester 

……………………………………….. 
…………….i Tankerületi Központ 

képviseli 
………………… 

tankerületi központ igazgató 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 

…………………………………………… 
Önkormányzat 

… 
gazdasági vezető 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 
…………………………………………… 

Tankerületi Központ 
………… 

gazdasági vezető 
 
 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 

 
………………………………………. 

jegyző 

 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 

……………………………………….. 
……… 
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„3. sz. melléklet a 361/2016. (XI.29.) Kt. sz. határozathoz” 

 
MEGÁLLAPODÁS 

üzemeltetési költségek megosztásáról 

 

amely létrejött egyrészről az 

Ercsi Város Önkormányzata 

székhelye: 2451 Ercsi, Fő út 20. 

képviseli: Győri Máté polgármester 

törzsszáma: 727145 

adóigazgatási azonosító száma: 15727141-2-07 

bankszámlaszáma: 11990101-06156491-10000001 

KSH statisztikai számjele: 15727141-8411-321-07 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a  

 

……………………….. Tankerületi Központ 

székhelye: …………………………. 

képviseli: ………………………….. tankerületi központ igazgató 

adóigazgatási azonosító száma: ………………………….. 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: …………………………… 

ÁHT azonosítója: ………………………….. 

KSH statisztikai számjele: ……………………………… 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy az Ercsi, 914 hrsz-ú – az Önkormányzat tulajdonában lévő – „kivett 
általános iskola, sportcsarnok, udvar” megjelelölésű Ercsi Eötvös József Általános Iskola 
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vagyonkezelésbe adására és annak feltételeire 
vonatkozóan 2016. december .…-án vagyonkezelési szerződést kötöttek egymással.  
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2. A vagyonkezelésbe adott Ingatlan részét képezi a Baczakó Péter Sportcsarnok – és az 
abban lévő Tornacsarnok és Tanuszoda –, melyet Felek 2017. január 1-től megosztva 
használnak e Megállapodás 3. és 4. pontja szerint. 

 

3. Átvevő a Tornacsarnokot és a Tanuszodát az iskolai nevelés és oktatás érdekében, tanítási 
időben használja. 

 

4. Önkormányzat a Baczakó Péter Sportcsarnokot tanítási időn kívül, hétközben (hétfőtől 
péntekig) naponta 16.00 és 20.00 óra között, hétvégén (szombat, vasárnap) 8.00 és 20.00 óra 
között használja. 

 

5. Átvevő a Tornacsarnok használatával összefüggő költségek – ide nem értve annak felújítási 
költségeit – 2/3-át, a Tanuszoda használatával összefüggő költségek – ide nem értve annak 
felújítási költségeit – 1/3-át viseli. 

 

6. Önkormányzat viseli a Tornacsarnok használatával összefüggő költségek – ide nem értve 
annak felújítási költségeit – 1/3-át és a Tanuszoda használatával összefüggő költségek – ide 
nem értve annak felújítási költségeit – 2/3-át. 

 

7. A Baczakó Péter Sportcsarnok felújításának, átalakításának költségei Átvevőt terhelik.  

 

8. A Baczakó Péter Sportcsarnok Önkormányzat általi használatának joga magában foglalja a 
saját célra történő használatot, továbbá a helyi közösségi, kulturális, sport rendezvények 
céljára való – az Önkormányzat részéről történő – használatba adást. 

 

9. Önkormányzat a Baczakó Péter Sportcsarnok igénybevétele során gondoskodik annak 
rendeltetésszerű használatáról, továbbá – portás foglalkoztatásával – arról, hogy az épületbe 
csak azok léphessenek be, akik annak használatára jogosultak. 

 

10. Az Önkormányzat és az általa a Sportcsarnokot használó szervezetek, személyek a 
használat ideje alatt kötelesek megtartani a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb 
jogszabályok előírásait. 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodásból adódó vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Ha vitájukat tárgyalás 
útján nem sikerül megoldani, azt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság útján 
rendezhetik. 
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12. A megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok 
előírásai az irányadók. 

 

13. Felek a megállapodást együttesen elolvasták és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

14. Jelen megállapodást Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……/2016. (……) 
Kt. sz. határozatával elfogadta. 

 

Ercsi, 2016. december …. 

 

 

 ……………………………..    ……………………………….. 

 Ercsi Város Önkormányzat    …………-i Tankerületi Központ 

  képviseli            képviseli 

 ……………………………..    ……………………………….. 

 Győri Máté polgármester     tankerületi központ igazgató 

 

pénzügyileg ellenjegyzem:    pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Ercsi, 2016. december ….   Kelt: Ercsi, 2016. december …. 

………………………………   ………………………………………… 

 Ercsi Város Önkormányzat                 Tankerületi Központ 

……………………………..    …………………………………………. 

       gazdasági vezető            gazdasági vezető 

 

Ellenjegyzem:      Ellenjegyzem: 

Kelt: Ercsi, 2016. december ….   Kelt: Ercsi, 2016. december … 

 

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

    Dr. Feik Csaba jegyző                           Ügyvéd 
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Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, 
megköszöni mindenkinek a munkát, s a Képviselő-testület 2016. november 29-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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


