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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. április 25-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 

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

 
NAPIREND 

 
Nyílt ülésen:  

 
1. A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 

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

2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

3. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

6.  Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó 
támogatási szerződés megkötésének elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

8. A Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. A Vertikál Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 



2 
 

10. A munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

11. Az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

12. Az Ercsi Szociális Szolgálat részére támogatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati 
felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

14. Az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek 
vagyonkezelésbe történő átadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. A 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

17. Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  
19. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 

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

20. Bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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21. A Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. A forgalmi rend felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

23. Belterületi utak és járdák felújításának kivitelezéséhez meglévő előirányzat 
kiegészítéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

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

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

25. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
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 
 
130/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2017. április 25-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
131/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a települési önkormányzati környezetvédelmi alap 

felhasználásáról 
 
132/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról 

készült vagyonkimutatásról 
 
133/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés 

elfogadásáról 
 
134/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 

Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójáról 
 
135/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójáról 
 
136/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics 

Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó 
támogatási szerződés megkötéséről szóló döntéshozatal 
elnapolásáról 

 
137/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves  
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beszámolójáról 
 

138/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójáról 
 

139/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 
140/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről 
 
141/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. temetési segély kifizetésének céljára előirányzat 

biztosításáról 
 
142/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
143/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó 

erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő 
átadásáról 

 
144/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési 

engedély megadásáról  
 

145/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 
elfogadásáról 

 
146/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város környezetének állapotáról készült 

beszámoló elfogadásáról 
 
147/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton történő 
részvételről 

 
148/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
 
149/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 
 
150/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a forgalmi rend felülvizsgálatáról 
 
151/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. belterületi utak és járdák felújításának kivitelezéséhez 

meglévő előirányzat kiegészítéséről  
 
152/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
153/2017. (IV.25.) Kt. sz. hat. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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R e n d e l e t e k 
 

8/2017. (IV.27.) ök. rend.  az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
 
9/2017. (IV.27.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 

 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2017. 

április 25-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester     

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

                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, 
intézményvezetőket, a Munkaügyi Kirendeltség vezetőit, s mindenkit, aki jelen van az ülésen, 
s a Képviselő-testület 2017. április 25-i nyílt ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 7 
képviselő jelenlétével határozatképes. Dr. Balázs képviselő úr nem tud részt venni az ülésen, 
Karsai képviselő úr pedig jelezte, hogy később fog tudni csatlakozni a munkához. Elmondja, a 
meghívóban 24 napirendi pont szerepel, melyet egy ponttal kíván kiegészíteni. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve azokon kívül? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. április 25-i nyílt 
ülése napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2017. április 25-i nyílt ülése napirendjeir ől 
 
Nyílt ülésen:  

 
1. A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 

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

2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
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3. Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

6.  Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó 
támogatási szerződés megkötésének elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

8. A Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. A Vertikál Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. A munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

11. Az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

12. Az Ercsi Szociális Szolgálat részére támogatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati 
felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

14. Az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek 
vagyonkezelésbe történő átadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. A 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

17. Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  
19. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 

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

20. Bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
21. A Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 

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

22. A forgalmi rend felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

23. Belterületi utak és járdák felújításának kivitelezéséhez meglévő előirányzat 
kiegészítéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

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

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

25. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Győri Máté polgármester az elkövetkező időszak eseményeiről kíván néhány szót szólni: 
Szabó Magda emlékév van az idén, melynek keretében a Művelődési Házban kerül majd 
megtartásra május 25-én az Abigél című musical, melyre mindenkit szeretettel vár. Továbbá 
elmondja még, a tánc világnapja alkalmából április 28-án kerül megtartásra a Magyar 
Táncház, melyre szintén szeretettel vár minden érdeklődőt. Május 1-jén pedig egy nagyszerű 
Majális ünnepségre vár szeretettel mindenkit a Duna-parton. Ezután rátér a napirendi pontok 
tárgyalására. 
 
Napirendi pontok: 
 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-107/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzati környezetvédelmi 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 
a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a települési környezetvédelmi 
alapban lévő összegből az illegális szemétlerakók felszámolására 391.605,- Ft-ot, a 0213/1 
hrsz. alatt található rekultivált hulladéktesten elvégzendő kötelező mintavételek és a 
tényfeltáró dokumentum elkészítésére 2.601.341,- Ft-ot használt fel. A fel nem használt 
összeget a Képviselő-testület 2017. évben az illegális hulladéklerakók felszámolására és a 
0213/1 hrsz. alatt található rekultivált hulladéktesten elvégzendő kötelező mintavételek díjára 
használja fel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, illetve felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  

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

2. napirendi pont: A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 
(zárszámadás) elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 200-112/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú mellékletét képezi, majd annak összeállítását megköszöni a 
Pénzügyi Iroda dolgozóinak. Elmondja, az idei évben az önkormányzat szabad maradvánnyal 
rendelkezik, ami köszönhető egyrészt az intézmények gazdaságos működésének, másrészt 
pedig az adóbevételeknek. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy a 
zárszámadás elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 7 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi 
zárszámadásáról szóló 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete a jegyzőkönyv 5. számú 
mellékletét képezi. 
 

3. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült 
vagyonkimutatásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-111/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a napirendi pontot a Pénzügyi 
Bizottság is megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e valakinek kérdése azzal 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak arról. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi 
vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi vagyonállapotáról készült vagyonkimutatásról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi 
vagyonállapotáról készült vagyonkimutatást e határozat melléklete szerint elfogadja. A 
vagyonkimutatás a 2016. évi zárszámadás függelékét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
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 „Melléklet a 132/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 
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4. napirendi pont: A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-106/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd kéri, hogy aki elfogadja az éves ellenőrzési 
jelentést, kézfelemeléssel jelezze azt. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentés elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentést e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 133/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz”

 



38 
 

 

 



39 
 

 

 



40 
 

 

 



41 
 

 

 



42 
 

 

 



43 
 

 

 



44 
 

 

 



45 
 

 

 



46 
 

 

 



47 
 

 

 



48 
 

 

 



49 
 

 

 



50 
 

 

 



51 
 

 

 



52 
 

 

 



53 
 

 

 



54 
 

 

 



55 
 

 

 



56 
 

 

 



57 
 

 

 



58 
 

 

 



59 
 

 

 



60 
 

 

 



61 
 

 

 



62 
 

 

 



63 
 

 

 

 



64 
 

5. napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. 2016. évi beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-103/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd elmondja még, először fordul elő az, hogy a 
beszámoló az önkormányzat számára pozitív összeget tartalmaz, bízik abban, hogy ez a 
jövőben is így lesz. 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. 2016. évi mérlegbeszámolójáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi 
mérlegbeszámolójáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóját és eredmény kimutatását – e határozat 
melléklete szerint – elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. a soron következő taggyűlés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 „Melléklet a 134/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 
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6. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 
       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
       Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-104/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta a beszámolót, az ülésen már elmondták kérdéseiket, észrevételeiket. Majd azt 
kéri, hogy – annak ellenére, hogy tudják, nem könnyű a közfoglalkoztatást hatékonyan 
működtetni – hozzák ki a csapatból a maximumot, s a munkákat ne csak elkezdjék, hanem 
fejezzék is be azokat. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a beszámoló 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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 „Melléklet a 135/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 
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7. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit 
Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok 
ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötésének elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester elmondja, a napirendi pontban a közszolgáltatási szerződés 
módosításának elnapolásáról van szó. Az ellenőrzés során felmerült, hogy a Kft. működhetne 
gazdaságosabban is, erre vonatkozóan kaptak javaslatot belső ellenőr asszonytól. Az ezzel 
kapcsolatos tárgyalások, vélemény bekérések folyamatban vannak, emiatt azt kéri, hogy a 
módosításokról szóló döntéshozatalt napolják el a következő pénzügyi bizottsági, illetve 
testületi ülésre. Kérdezi, van-e valakinek észrevétele, más javaslata? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy az elnapolásról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a 
közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről szóló döntéshozatal 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött 

közszolgáltatási szerződés módosításáról és a közfeladatok ellátásra vonatkozó 
támogatási szerződés megkötéséről szóló döntéshozatal elnapolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról és a 
közfeladatok ellátásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről szóló döntéshozatalt a 
Képviselő-testület 2017. május 30-i nyílt ülésére elnapolja. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor ügyvédeket a 
közszolgáltatási szerződés módosításának és a közfeladatok ellátására vonatkozó támogatási 
szerződés elkészítésére, továbbá felkéri Győri Máté polgármestert, hogy az elkészült 
közszolgáltatási szerződés módosítását és a támogatási szerződést a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság 2017. május 18-i, majd a Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésen 
terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
   Dr. Ákos Elek ügyvéd 
   Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
Határid ő: a Képviselő-testület 2017. május 30-i ülése 
 

8. napirendi pont: A Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-105/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolójáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökkút Nonprofit Kft. 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját – e határozat melléklete szerint – elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
„Melléklet a 137/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 

 

 



113 
 

 



114 
 

 



115 
 

 
 



116 
 

 
 



117 
 

 
 
 



118 
 

 

 

 



119 
 

 

 



120 
 

 

 



121 
 

 

 



122 
 

 

 



123 
 

 

 



124 
 

 

 



125 
 

 

 



126 
 

 

 



127 
 

 



128 
 

 

 
 
 
 



129 
 

9. napirendi pont: A Vertikál Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-118/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 11. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a beszámolót a 
Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Felmerült egy olyan probléma, mely szerint 
igazságtalannak látják, hogy van jó néhány olyan személy (háztartás), akik nem fizetnek 
hulladékszállítási díjat. Ezzel kapcsolatban kívánnak egy megkeresést írni a megfelelő 
(koordináló) szerv felé. Tisztában vannak azzal, hogy azok a személyek, akik nem fizetnek 
azért, hogy a háztartásukban keletkezett hulladékot a Vertikál elszállítsa, a szemetüket az út 
szélén, erdőben, egyéb helyeken helyezik el, majd az ilyen módon lerakott hulladék 
elszállíttatása az önkormányzatra ró nem csekély anyagi terhet. A levélben a kintlévőségek 
sokkal hatékonyabb kezelését kívánják kérni a koordináló szervtől. A bizottsági ülésen 
felmerült az is, hogy amennyiben egy ingatlanra vonatkozóan nincs is hulladékszállítási 
szerződés, ne azzal szankcionálják őket, hogy a kukát nem viszik el, hiszen azzal az 
önkormányzatra rónak további anyagi terheket. Ezután átadja a szót Molnár Tibor úr részére. 
 
Molnár Tibor, a Dészolg Kft. ügyvezetője tájékoztatást ad arról, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés mellett a zöldhulladék gyűjtését is bevezették Ercsi városában. Havonta 
egyszer elszállítják a zöldhulladékot, amellett pedig lehetőség van annak a hulladékudvarba 
történő leadására is. Továbbá elmondja még, a hulladékszállítási ütemet jelző naptárat a 
testületi ülést követő napon kezdi meg kihordani a posta, mellyel egyidejűleg néhány fontos 
információ is kiküldésre kerül az ügyfelek részére. Polgármester úr kérésére elmondja, 
természetesen lehetőség van arra, hogy a közterületen kihelyezett hulladékot a közszolgáltató 
elszállítsa (kötelező közszolgáltatásról van szó). Továbbá, a szolgáltatónak is érdeke az, hogy 
a jelenlegi 2700 élő szerződés száma növekedjen, hiszen a hulladék elszállítása érdekében 
2700 szerződés esetén is, illetve 4000 szerződés esetén is végig kell vonulniuk a város 
közigazgatási területén. Szerződéskötés nélkül is kötelező közszolgáltatás keretében élnie kell 
az állampolgárnak a lehetőséggel, hogy a hulladékát kiteszi, ők pedig elszállítják azt. A 
koordináló szerv levélben történő megkeresését jó ötletnek tartja. Majd elmondja még, a cél 
közös, az illegális hulladéklerakás felszámolása nagyon sok pénzbe kerül, javasolja, hogy 
próbáljanak meg közösen fellépni ellene.  
 
Gólics Ildikó képviselő kérdezi Molnár úrtól, hogy milyen módon kívánják elérni azt, hogy a 
meglévő 2700 szerződés helyett majdnem 4000 szerződésük legyen? 
 
Molnár Tibor elmondja, 34 településen végeznek szolgáltatást. Néhány településen sikerült 
elérniük azt, hogy az önkormányzat által támogatott civileket bevonva végigjárják a várost 
egy gyűjtési napon. Tulajdonképpen egy leltárt végeznek, melynek az a célja, hogy 
összevessék a szerződéses állományt és a valós gyűjtési pontokat, s megvizsgálják azt, hogy 
van-e szerződés arra az ingatlanra, vagy nincs. Amennyiben valakinek nincs szerződése, 
mégis él a kötelező közszolgáltatás lehetőségével s azt fizeti is, az is egy lehetőség, hogy 
ellátják őt matricával, s az ercsi ügyfélszolgálaton vásárol hulladékgyűjtő zsákot. Ha egy 
hónapban kétszer kiteszi a szemetét, akkor rendben van, ha egyszer sem teszi ki, az már 
gyanús, hiszen olyan nincs, hogy egy liter hulladék sem keletkezik egy olyan ingatlanban, 
ahol élnek, s otthon is vannak. Ezt külön vizsgálva szűkülhet az a kör, akik problémásak. 
Kérték a közterület-felügyelők segítségét ennek a dolognak a feltérképezésében. Majd 
elmondja újra, nekik is az az érdekük, hogy minél többen igénybe vegyék a közszolgáltatást.  
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Gólics Ildikó képviselő az elmondottakhoz nagyon jó munkát kíván Molnár úrnak. 
Elmondja, van az önkormányzatnak egy közbiztonsági bizottsága, melynek ülésein nagyon 
sokat foglalkoztak már az illegális hulladéklerakással, illetve annak következményeivel – akár 
anyagi, akár a környezetszennyezés szempontjából – és a törvénykövető magatartást szeretnék 
preferálni, nem kívánják eltűrni azt, hogy a szolgáltatásért díjat nem fizetők hulladékának 
elszállíttatásáért a város pénzét kelljen felhasználni. Kéri, hogy rövid időn belül tájékoztassák 
őket arról, hogy hogyan haladnak ebben a munkában.  
 
Győri Máté polgármester kérdezi, kik azok a civil szervezetek, akik a munkájukat segíteni 
tudják? 
 
Molnár Tibor elmondja, a Dészolg Kft-nek és az önkormányzatnak egy a célja és az érdeke, 
s a felmérésben bárkinek a segítségét – egyedüliként vagy csoportként – szívesen fogadják. 
 
Gólics Ildikó képviselő javasolja, vonják be a munkába a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatot is. 
 
Győri Máté polgármester annyi kiigazítást tesz, hogy a városban nincs 4000 ingatlan, csak 
3300, melyből kb. 200 lakatlan.  
 
Papp György alpolgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport 
megbeszélése alapján volt már egy olyan kezdeményezés az E-onnal, hogy a szolgáltatásért 
nem fizető ügyfelek felmérésében kérik a rendőrség, polgárőrség segítségét. Őrsparancsnok úr 
nevében felajánlja Molnár úr, illetve a szolgáltatást végző cég részére a rendőrség segítségét. 
 
Győri Máté polgármester egy problémát kíván tolmácsolni Molnár úr felé: elmondja, 
lakossági visszajelzés érkezett több esetben is arról, hogy a zöldhulladékot nem tudták letenni 
a hulladékudvarban, mert nem volt üres konténer. Kéri ennek a problémának az orvoslását. 
 
Molnár Tibor ígéretet tesz erre. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a Vertikál 
Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámolójáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

a Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót – e határozat 
melléklete szerint – elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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 „Melléklet a 138/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 
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10. napirendi pont: A munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-113/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a beszámolót a 
Szociális Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Örömmel látja, hogy – beszámoló 
14. oldala – a nyilvántartott álláskeresők száma az elmúlt évre vonatkozóan csökkenő 
tendenciát mutat. Bízik abban, hogy a városban sikerülni fog befektetőket, cégeket 
letelepíteni, mellyel munkalehetőségek teremtődnének. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a 
tájékoztatóval kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkanélküliség helyzetéről szóló 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 
a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkanélküliség helyzetéről készült 
tájékoztatót e határozat melléklete szerint tudomásul veszi.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 139/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
Tájékoztató 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 
 

1.Martonvásári Járás 
 
A martonvásári járás területe 277 négyzetkilométer, 2016 év elején az állandó népesség száma 
26602 fő volt. Ebből a létszámból a 18-59 eves aktív korosztály száma 16161 fő.  
 
A járás illetékesség területéhez 8 település tartozik: Ercsi, Ráckeresztúr, Martonvásár, 
Baracska, Vál, Tordas, Gyúró, Kajászó. 
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A Fejér Megye földrajzi és közlekedési lehetőségei kedvezőek, több autópályával is 
rendelkezik. Az M7-es autópálya Fejér megyén halad át érintve Veszprém megyét - és 
meggyorsítva a Balaton, valamit a Szlovén határ elérhetőségét. Az M6-os autópálya Fejér 
megyei szakasza, Ercsi és Dunaújváros – illetve az autópálya melletti kis települések – 
könnyebb megközelíthetőségét szolgálja. Ezeken túl jelentős még a 8-as főközlekedési út – 
amely Ausztria irányába jelent komoly forgalmat -, ami Fejér és Veszprém megyét köti össze, 
illetve egész Veszprém megyét átszeli. Mindezeken túl jónak mondható a régió vasúti 
közlekedése is. 

Ezek a lehetőségek nagyban hozzájárulnak a munkavállalók mobilitásához, azonban mindez 
nem mondható el a kistelepüléseken élők esetén, ahol nehézkes a csatlakozási pontokhoz való 
eljutás. 

Az ingázások irányát tekintve a Zirci térségből Mór és Veszprém felé történő ingázás 
jellemző, a várpalotai térségből Fejér megyébe jár dolgozni a munkavállalók egy része. A 
Fejér megyei Bicske és Dunaújváros körzetekből, valamint Székesfehérvárról jellemző a 
fővárosban történő munkavállalás. Ugyanakkor a megye déli, dél-nyugati területeiről 
elsősorban a megyeszékhelyre történő ingázás a jellemző. Mindezeken túl a megyén belüli 
ingázás a főbb ipari városokba is irányul.  
 
A térség munkáltatói tevékenységük szerint diverzifikált képet mutatnak, több cég végez 
tevékenységet az ipar, a kereskedelem, valamint a szolgáltatás területén. A járás meghatározó 
szereplőit az alábbi táblázat foglalja össze: 
Keramix Hungary Kft. vasáru-,festék-, üveg kiskereskedelem 
ÁCS-TÁRS Kft. építőipar, tetőfedés 
Alba Perzekutor Vagyonvédelmi Kft. vagyonvédelem 
"6-os úti" Kovács ABC Kereskedelmi es 
Szolgáltató Bt. 

kiskereskedelem 

BLONDHAIR Stúdió Kft. fodrászat, szépségápolás 
Sina Mezőgazdasági Termelő es Szolgáltató kft. állattenyésztés  
TRE-MEN Ipari, Kereskedelmi es Szolgáltató Kft. építőipar 
HÁROM SZIGET KALANDPARK Szolgáltató kft. szórakoztatóipar 
"MÁRCIUS 15." Mezőgazdasági Szövetkezet szarvasmarha és gabonaféle tenyésztés 
KERNBAU Építőipari Kft. építőipar 
Rácmenza Kft. vendéglátás 
Ercsi Kenyérgyár Kft. kenyér, friss pékárú gyártása 
Ba-Sa Group Kft. szállítás, szolgáltatás 
GYÓCSI-CSALÁDI Sütőipari Kft. kenyér, friss pékárú gyártása 
ROPLASTO Ipari es Kereskedelmi Kft. építőanyag nagykereskedelem 
Musashi Hungary Ipari Korlatolt Felelősségű 
Társaság 

alkatrészgyártás 

ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi es Szolgáltató 
Kft. 

fa, parafa és fonott áru termék gyártása 

COMPONENT CNC Fémipari Gyártó és 
Szolgáltató Kft. 

gép, berendezés, nagykereskedelem, gyártás 

Eva - Krisztina Kft. vendéglátás 
"GEMINI I" Kft. kiskereskedelem, vendéglátás 
Háder & Piros Vagyonvédelmi es Szolgáltató Kft. vagyonvédelem 
Juhász-Teher Kft. közuti áruszállítás, építőipar 
Ráckeresztúri Tej Kft. egyéb élelmiszer kiskereskedelem 
ROBINIA GROUP Termelő, Szolgáltató Kft. fűrészáru gyártás  
SÁSKÁÉK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiskereskedelem 
TALASZ-SPEED Építőipari Szállító Kft. közúti teherszállítás 



141 
 
Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egyéb élelmiszer gyártása 
VITO-INFO Gazdasági Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői 
tevékenység 

Agrometal-Food-Tech Élelmiszeri és Gépészeti 
Kft. 

élelmiszeripari gép gyártás 

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. gabonaféle termesztése 
Falusi Bolt Kereskedelmi Kft. kiskereskedelem 
2. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása  
(Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai) 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartási rendszerében az évközi forgalmi adatok 
eredményeként Fejér megyében a 2016. decemberi zárónapon 8.745 fő álláskereső szerepelt, 
mely létszám a megelőző év azonos időszakához képest 2.995 fővel kevesebb.  
2016-ban átlagosan 10.423 fő volt a havi zárónapokon a nyilvántartásban szereplők száma, 
mely a 2015-ös átlagos havi adatoknál 19,8%-kal (2.573 fővel) alacsonyabb.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyilvántartott állástalanok száma az év egyetlen hónapjában sem haladta meg az előző év 
azonos havi értékét. Az álláskeresők száma az előző év azonos hónapjainál legkevesebb 1.224 
fővel alacsonyabb szinten realizálódott. Az előző évihez képest a csökkenés állandósult, az év 
utolsó előtti hónapjában volt a legjelentősebb 3,5 ezer fővel, a második negyedév minden 
egyes hónapjában háromezer feletti nagyság mutatkozott, de az év második felének 
hónapjaiban is háromezer közeli nagyságban.  
 
2016-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2015. decemberi értékről (11.740 
fő) három hónap alatt mintegy 3 ezer fővel emelkedve márciusra tetőzött (14.976 fő), majd az 
ezt követő hónapokban folyamatosan, összesen mintegy 6,2 ezer fővel csökkent a decemberi 
8.745 fős értékre.  
 
Az álláskeresők számának mozgása az év első félévében még követte a korábbi évek trendjét, 
hisz tél végéig számukat a növekedés jellemezte, majd a tavaszi időszak kedvezve a 
mezőgazdaság, az építőipar és egyéb szezonális munkáknak, folyamatosan csökkenti a 
nyilvántartásban lévők számát. Azonban az év vége felé általános jellegű volt a beáramlás, 
ami az álláskeresők egyre növekvő számát eredményezte. Idén ez a tendencia nem nyilvánult 
meg, hisz az álláskeresők nagy számban tudtak belépni a különböző közfoglalkoztatási 
programokba, erőteljesen meghatározva az álláskeresők létszámának hullámzását. 
 

A nyilvántartott álláskeres ők számának 
alakulása 2016.
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A nyilvántartott álláskeresők és a gazdaságilag aktív népesség alapján számított mutató értéke 
decemberben 4,3%-ot ért el a megyében, amely a 2015-ös év végi adatnál 1,7 % ponttal 
kedvezőbb. Éves szinten a megyére számított átlagos mutató 5,1 % volt, amely 1,5%-ponttal 
kedvezőbb az egy évvel ezelőtti adatnál. A nyilvántartott álláskeresők aránya a márciusi 
tetőzés (7,4 %) után folyamatos csökkenést mutatott és az év végén igen alacsony, 4 % körüli 
értéken realizálódott.  
 

 

 
 

3. A pályakezdő álláskeresők helyzete 
 
2016-ban a megyei nyilvántartásban szereplő álláskeresőknek átlagosan 9,3%-a (havonta 972 
fő) pályakezdő volt. Számuk az előző évihez képest 486 fővel, egyharmaddal mérséklődött és 
arányuk a nyilvántartott álláskeresőkön belül 1,9%-ponttal szintén csökkent. A pályakezdők 
száma az év minden egyes hónapjában jóval alacsonyabb volt az előző év adatainál és 
egyetlen hónapban sem érte el számuk az ezernégyszáz főt. Számuk legkisebb mértékben 
(235 fővel) januárban, a legnagyobb számban (667 fővel) pedig szeptemberben maradt el az 
előző évitől.  
 
A pályakezdők létszámának hullámzása minden évben megfigyelhető, a havi zárónapi adatok 
alapján számuk 1.235 fő (január) és 1.323 fő (március), majd 770 fő (június), 848 fő 
(szeptember) és 722 fő (december) között mozgott. Legkevesebben általában a tanév 
befejezése időszakában (május-júniusban) tartják a kapcsolatot a munkaügyi szervezettel, ők 
még az előző években végeztek valamelyik tanintézetben. Ezt követően a nyári hónapokban, a 
tanév befejeződése után jelentkeznek nagyobb számban, amikor nem sikerült a 
továbbtanulásuk, vagy nem tudtak elhelyezkedni. Számuk és arányuk egyaránt szeptemberre 
emelkedik jelentősebben a tárgyévben, azonban most jóval alatta maradt a márciusi 
számuknak. Októbertől újra folyamatosan csökkent a létszámuk, mivel a különféle képzési 
programok keretében sokan kezdenek el tanulni, vagy a különböző programok 
valamelyikének részesévé válnak. 
 
A pályakezdők számának éven belüli hullámzó mozgását jól tükrözi az álláskeresőkön belüli 
arányuk változása is. Év elején a pályakezdők száma 1235 fő, majd márciusra 1.323-ra nőtt. 
Az álláskeresők száma ekkor tetőzött, de a pályakezdők aránya nem ekkor érte el a 
maximumukat, hanem a következő hónapban, áprilisban 10,7%-kal. Aztán számuk 
folyamatosan fogyott júniusig, majd július, szeptember hónapokban némileg emelkedett, 
arányuk is kissé emelkedik, ami által szeptemberre éri el a második félévben a legmagasabb 
számukat, 848 fővel. Az év utolsó negyedévében aztán számuk és arányuk ismét csökkenni 



143 
 

A tárgyhónapban bejelentett munkaerőigények 
alakulása a megyében, 2016. 
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kezd, ezáltal decemberben 8,3%-ot mérhetünk, s a nagyfokú létszámcsökkenés hatására a 
létszám 722 fős létszámminimumát érte el. 
 
 

 
 
Területenként nézve a pályakezdők havi átlagos száma Fejér megyén belül továbbra is a 
Székesfehérvári körzetben volt a legmagasabb 319 fővel. Ezt követte a Dunaújvárosi térség 
272 fővel, alig néhány tízfős nagyságrenddel lemaradva. A többi térségben jóval alacsonyabb 
szinten realizálódott a számuk.    
 
4. Álláshelyek alakulása 
 
Az év során összesen mintegy 20 ezer (20.105 db) új állásajánlat érkezett a foglalkoztatási 
osztályokra, így havonta átlagosan 1.675 db új álláshelyet jelentettek be a megye munkáltatói. 
Ez a 2015-ös értékektől éves szinten csupán kevesebb, mint 500 db-bal, havi átlagban pedig 
30 db-bal alacsonyabb. A legtöbb állásbejelentés (5.810 db) március hónapban érkezett, de a 
júliusi 2.255 db is igen tetemes mennyiség, a leg-kevesebb (821 db) pedig az év utolsó előtti 
hónapjában figyelhető meg.  
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A csoportos létszámleépítések alakulása 
megyénkben 2016. évben
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5. Csoportos létszámleépítések 
 
Fejér megye illetékességi területén a 
többszöri módosításokkal korrigálva 
összesen alig  több, mint kétszáz főt 
érintő csoportos létszám-leépítési 
bejelentés érkezett 2016. év során. Ez 
havonta átlagosan 18 főről szóló leépítési 
döntést jelentene, ha egyenletesen 
oszlana el az év során. A legtöbb 
létszámot érintő létszám-leépítési 
bejelentés június hónapban érkezett, 
aminek nagysága 118 fő. 
 
6. Létszámbővítési bejelentések, új munkaadók 
 
2016. év folyamán az újonnan létesült, legalább 10 főt foglalkoztatni szándékozó munkaadók 
által egy esetben érkezett bejelentés. Az újonnan létrejövő szervezet 30 fővel, - fizikai 
állománycsoportú munkavállalóval - kezdte meg a tevékenységét 
 
Megyei szinten összesen 30 db létszám-bővítési bejelentés érkezett a már meglévő 
munkáltatóktól. Legalább tízfős létszámbővítéseik összesen mintegy nyolcszáz fő 
foglalkoztatására vonatkoztak. Ennek jelentős része, több, mint fele Székesfehérvár térségéből 
érkezett, míg száz főt meghaladóan Dunaújváros térségéből, és kisebb számban Mór, Bicske, 
Gárdony, Sárbogárd térségében jelentett munkahelybővülést az év folyamán.  
A munkahelybővítések is elsősorban a fizikai állománycsoportban következtek be. A létszám-
bővítési bejelentések által összesen 841 fő, a megelőző évinek több, mint a kétszerese kapott 
munkavégzési lehetőséget a múlt év során. 
 
Fejér megyében a létszám-bővítések többsége (56,4%-a) a harmadik negyedévben valósult 
meg, azon belül is a legtöbb létszám foglalkoztatását (305 főt) szeptemberben jelentették. A 
második negyedévi részarányuk megközelíti az összes bővítés egynegyedét, míg az első 
negyedévi meghaladja az éves létszám egyötödét. Az év utolsó negyedévében ugyanakkor 
nem jeleztek a gazdálkodók bővítési szándékot. 
 

 
 
A létszámbővítések többségében 10-20 fő 
közötti létszám foglalkoztatására irányultak, de 
két, egyenként száz fő feletti létszámbővítés is 
előfordult. A szervezetek tevékenysége alapján a 
munkahely-bővülések elsősorban az ipari 
foglalkoztatóknál adódtak, de emellett, 
kereskedelmi és szolgáltatási, valamint 
mezőgazdasági és építőipari területen is. 
Állománycsoport tekintetében a felvételre kerülő 
munkavállalók zömében fizikai foglalkozásúak 
voltak. 
  

(Fenti tájékoztatás a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által készített 
anyag felhasználásával készült.) 
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Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
munkaerő-piaci helyzetének részletes bemutatása 
 

1. A munkanélküliségi ráta alakulása a megye Foglalkoztatási Osztályain (%)1 

 
Megnevezés 2014. február 2015. február 2016. február 2017. február 

Székesfehérvár 6,7 5,3 5,1 3,8 
Dunaújváros 9,0 8,7 8,2 6,0 

Mór 5,2 4,6 3,8 2,8 
Bicske 6,6 5,7 4,0 2,9 

Gárdony 7,1 6,1 4,6 3,1 
Sárbogárd 19,9 18,1 12,4 9,0 

Ercsi 8,7 8,8 6,9 5,0 
Enying 18,1 19,5 11,2 7,5 
Megye 

összesen: 
8,4 7,5 6,5 4,7 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a megye összes településén nőt a 
foglalkoztatottak száma az előző évek ugyanezen adataihoz viszonyítva.  
 
2.Nyilvántartott álláskeresők alakulása a Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán 
 

 
 

Az idei évi adat még tartalmazza azt a 130 fő álláskeresőt, akik azóta közfoglalkoztatás 
keretében munkavállalók.  

 
3.Álláskeresők nemek szerinti megoszlása 
 

 
 

                                                 
1 Munkanélküliségi ráta: A munkanélküliek számának és a munkaerő-állománynak a hányadosa.  
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293

334

Férfi nő

 
 

Nyilvántartásunkban, ahogy azt a decemberi adatok is mutatják, évek óta szinte azonos 
arányban vannak jelen a férfi és női munkavállalók.  
 
 
4. Regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti megbontása 

 

 
 

A decemberi adatokat figyelembe véve, a regisztrált álláskeresők legnagyobb hányada 
alacsony iskolai végzettséggel és szakképzettség hiányával rendelkezik, mely jelentősen 
megnehezíti a munkaerő-piacon való elhelyezkedést. A jelenleg osztályunkon megvalósuló 
(GINOP 5.1.1 és GINOP 5.1.2) és induló (TOP) programokban a cél képzések, szolgáltatások 
nyújtásával az álláskeresőket a nyílt munkaerőpiacra visszahelyezni.  
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5. Regisztált álláskeresők korcsoportonkénti megbontása 
 

 
 
6. Regisztrált álláskeresők ellátás szerinti megbontása 
 

 
 

A nyilvántartott álláskeresők jelentős hányada nem részesül semmilyen ellátásban. Az ő 
megélhetésük egyéb módon megoldott. Jellemzően még szülőkkel élő fiatalok, vagy a 
családban a házastársuk dolgozik. Jellemző azonban a ténylegesen jövedelem nélküli, segítség 
nélkül élő személy is.  
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7. Munkaerőigények alakulása 
 

 
 

A 2016. II. féléves munkaerő-igények adatait mutatja a diagram. A kék adatok mutatják a 
nyílt munkaerő-piacról beérkező munkaerő-igények számát, míg a sárga adatok a 
közfoglalkoztatás során igényelt létszámot mutatják főben a járás területén.  
 
Ercsi városra vonatkozó adatok 
 
1.Nyilvántartott álláskeresők száma 
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Az adatok alapján megállapítható, hogy márciusban újra nyilvántartásba kerültek a 
közfoglalkoztatás megszűnésével visszakerült ügyfelek. Majd a 2016. évi közfoglalkoztatási 
programok beindulásával a szám ismét csökkenést mutat.  
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2. Regisztrált álláskeresők nemek szerinti megoszlása 

 

 
 

3. Regisztrált álláskeresők korcsoportonkénti megbontása 
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4. Regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti bontása (2014. év átlagában) 

 

 
 
5. Regisztrált álláskeresők ellátás szerinti megbontása 

 
 

Az Ercsi adatokból megállapítható, hogy magas a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 
valamint ellátásban nem részesülők száma az össz adathoz viszonyítva.  
 

Közfoglalkoztatás alakulása 2016. évben Ercsi Városában 
 

A közfoglalkoztatás továbbra is a települést, lakosságot érintő közfeladat vagy önkormányzat 
által önként vállalt feladatok ellátásához nyújt segítséget az önkormányzat által foglalkoztatott 
munkavállalók támogatásával.  
 

A 2016. évi közfoglalkoztatási program hasonlóan az előző évekhez 2016. márciusában 
indult. A rendelkezésünkre bocsátott forrás 2017. február 28-ig adott lehetőséget 
közfoglalkoztatásra. A forrás nagysága átlagosan 95%-os mértékű támogatás megállapítását 
tette lehetőveé napi 8 órás foglalkoztatás keretében. 
Ercsi Város Önkormányzatának 109 fő bevonására volt lehetősége, melyhez 2016. évre 79 
278 098 Ft bérköltség és 5 359 361 Ft közvetlen költség, 2017. évre 27 909 123 Ft bérköltség 
támogatást biztosítottunk.  
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Az önkormányzat kérelme alapján összesen 145 fő támogatására kötöttünk hatósági 
szerződést 77 352 959 Ft összeggel, melyből a bérköltségre fordított összeg 73 752 600 Ft, a 
közvetlen költségre megítélt támogatási összeg 3 600 359 Ft. Bérköltség előlegként 6 145 128 
Ft fizettünk ki 2016. évben, melynek visszavonására 2017. évben került sor 3 részletben. 
A 145 fő foglalkoztatása ütemezetten történt. 2016. március hónapban 75 fő kezdte el a 
munkát, majd 2016. júliusban 35 fő, és végül 2016. novemberben újabb 35 fő.  
 

Az év végén lehetőség nyílt a közfoglalkoztatásban résztvevők részére a GINOP 6.1.1 
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” munkaerő-piaci program 
keretében a képzettségi szintjének bővítésére, emelésére. A program megvalósítása újabb 
létszám bevonását feltételezte, 100%-os mértékű bérköltség támogatással. Az 
önkormányzattal történt egyeztetéseket követően mindössze 5 fő támogatására kötöttünk 
szerződést 1 720 030 Ft összegben 2016. évben. Ténylegesen 4 fő kezdte meg az „Óvodai 
dajka” képzést. 
 
Ercsi, 2017. április 10.      

  Dr. Koltai Gábor hivatalvezető 
            nevében és megbízásából:  
 
        Andrási Karolina 
          osztályvezető 
 

11. napirendi pont: Az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

          a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-101/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a Szociális és a 
Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a kérést, s mindkét bizottságnak az volt a véleménye, 
hogy ebben az évben igen jelentős terhet ró az önkormányzatra már a negyedik háziorvosi 
körzet beindítása is, hiszen az OEP finanszírozás egyelőre még nem fedezi a költségeket. 
Emiatt azt javasolja, hogy – mivel jelenleg a négy háziorvos mellett négy asszisztens is van – 
erre a kérésre térjenek vissza majd akkor, amikor a negyedik körzet is „feltelik” betegekkel, s 
a finanszírozás fedezni fogja a költségeket. Kérte intézményvezető urat, hogy egyelőre a 
jelenlegi létszámmal oldják meg az asszisztenciát. Továbbá elmondja még, a város abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy az alapellátás és a szakrendelések egy épületen belül vannak, 
ezért talán a helyettesítés is könnyebben megoldható valamilyen módon. Ezután elmondja, a 
határozati javaslatban az szerepel, hogy a létszámot 14 főről 13 főre csökkentik, ami nem azt 
jelenti, hogy valakit elbocsátanak, hanem azt, hogy a költségvetést a jelenlegi helyzethez 
igazítják. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának 
bővítéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ teljes 
munkaidős közalkalmazotti létszámkeretét az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi 
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költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott 14 fő teljes 
munkaidős közalkalmazotti létszámról 13 fő teljes munkaidős közalkalmazotti létszámra 
csökkenti. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi 
költségvetésében a személyi juttatásokra betervezett előirányzat összegét bruttó 2.764.654,-
Ft-tal csökkenti. Az intézmény 2017. évi költségvetéséből elvonásra került előirányzat 
átvezetésre kerül az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe, az általános tartalékok közé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőt és Győri Máté 
polgármestert a szükséges lépések megtételére, illetve felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Dr. Feik Csaba jegyző 
  Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 

Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

12. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat részére támogatás biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-100/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
aki egyetért a támogatás biztosításával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete temetési segély kifizetésének céljára 
előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

temetési segély kifizetésének céljára előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000,- Ft előirányzatot biztosít temetési 
segély kifizetésének céljára az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Szabó Beáta Anasztázia 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 

  Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
13. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői pályázati felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-98/2017. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
15. számú melléklete), melyet a Humán Bizottság is megtárgyalt. Kérdezi, van-e kérdés, 
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hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy a pályázati felhívás közzétételéről szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírását e határozat melléke szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
   
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2017. május 19.  
                 a pályázat elbírálására: a Képviselő-testület 2017. szeptember havi soros ülése 

 
 „Melléklet a 142/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi  XXXIII. törvény 20/A, 20/B § - a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/ 
1992. ( XI.20.) Korm. rendelet alapján  
 

pályázatot hirdet 
 

az Ercsi Művelődési Ház és Könyvtár  (Ercsi, Szent I. u. 12-14.) vezetésére irányuló 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására, közalkalmazotti jogviszonyban. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Az intézményvezetői beosztásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre 
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.  
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő  
 
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 
igazgató  
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,  
2018. január 1-től 2022. december 31-ig szól. 
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A munkavégzés helye:  
Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István u. 12-14. 
 
A munkakör megnevezése: Közművelődési szakember  
 
A közművelődési szakember munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az intézményhez tartozó múzeumok működtetése, közreműködés a városi kulturális 
rendezvények szervezésében. 
 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Munkaköri feladatai ellátása mellett ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, illetve 
az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott kulturális programok 
megszervezését. Ellátja az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Irányítja és 
ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját; biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és 
gazdaságos működését; együttműködik a fenntartó önkormányzat illetékes szervezeti 
egységeivel, a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, 
egyházakkal; megszervezi az öntevékeny, önképző tanfolyamokat, képzési lehetőségeket; 
támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét; képviseli 
az intézményt az állami, társadalmi, szervezetek és magánszemélyek előtt. 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései, az egyéb juttatásokra 
az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság; 
- büntetlen előélet; 
- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és 

vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő 
igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli 
elvégzéséről; 

- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 6/B. (1) 
bekezdés c) pontjában, a 6/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, legalább öt 
év szakmai gyakorlat; 

-  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; 
-  az intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a vezetői megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag 

elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai 
gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 

- kiemelkedő közművelődési tevékenyég. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és 

munkakörei napra pontos adataival); 
- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program; 
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- személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan; 
- Az intézmény vezetésére vonatkozó – a település hagyományaihoz, szellemi és tárgyi 

értékeihez, színes civil életéhez és a közelmúlt demográfiai változásaihoz tartalmilag 
illeszkedő – program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló 

tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat; 
- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata; 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
- a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők 

részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez; 
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 90. nap 
 
A pályázat benyújtásának módja, helye: 

- Postai úton, a pályázatnak az Ercsi Polgármesteri Hivatal címére (2451 Ercsi, Fő u. 
20., Pf.: 20.), 2 példányban történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni az „igazgatói pályázat” megnevezést. 
- Személyesen: Ercsi Polgármesteri Hivatal, 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázókat a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a 
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Humán Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok elbírálásáról Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázati határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 
pályázati határidő lejártát követő 30. nap. 
 
A pályázati felhívás közzétételének helye: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala (KÖZIGÁLLÁS), Ercsi Város 
Önkormányzat internetes portálja, Ercsi Híradó. 
 
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 
intézmény megismerésére irányuló igényüket Győri Máté polgármestertől kérhetik. 
Telefonszám:06/25/515-602, e-mail: polghivatal@ercsi.hu 
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14. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő 
művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-102/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd elmondja még, az önkormányzat erdeire némi 
költséget biztosítaniuk kell majd ebben az évben. Azonban most nem erről szükséges döntést 
hozni. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe 

tartozó erdő művelési ágú földrészletek vagyonkezelésbe történő átadásáról 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat vagyoni körébe tartozó erdő művelési ágú földrészletek 

vagyonkezelésbe történő átadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában 
álló erdő művelési ágú, 038/1, 039, 062/1, 0263/2, 0277/5, 0280/21, 0191/15, 0191/16, 
0191/17 és 0191/18 hrsz-ú erdőrészleteket nem adja vagyonkezelésbe. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

15. napirendi pont: A 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési 
engedély megadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-110/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó törlési engedély megadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

a 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó törlési engedély megadásáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi, Dózsa György út 56/A 
szám alatti, 1506/A/1. helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Ercsi Város Önkormányzat 
részére bejegyzett jelzálogjog és ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom 
törléséhez.   
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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15. napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-114/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
 
Karsai Gergely képviselő 18.40 órakor megérkezik a Tanácsterembe, így a továbbiakban 8 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2017. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi, továbbá az általa 
módosított, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a jegyzőkönyv 20. számú 
mellékletét képezi. 
 

17. napirendi pont: Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról 
szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-99/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd elmondja még, a rendelet-tervezetet a Pénzügyi 
Bizottság is megtárgyalta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel? Miután nincs, kéri, hogy a 
rendelet-tervezet elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint 

a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról 
szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint 
a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról 
szóló önkormányzati rendelet-tervezet szövegét e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályával és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott véleményezési 
jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzattal véleményeztesse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a véleményeztetési 
eljárás lefolytatását követően a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé 
elfogadásra. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a Képviselő-testület 2017. május 30-i ülése 
 

„Melléklet a 145/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2017. (…..) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról 
rendelet-tervezet 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 
véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján – a 
következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya az Ercsi Város belterületén lévő ingatlanokra és azok tulajdonosaira, 
használóira terjed ki. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
 

a) avar és kerti hulladék: a lakó- és üdülőingatlanok, belterületi telkek és kertek, továbbá 
parkok rendeltetésszerű használata során keletkező avar és kerti hulladék (a 
továbbiakban: növényi hulladék), különösen: növények lehullott lombja; fanyesedék; 
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kerti és dísznövények elszáradt ága; lenyírt fű, gally, gyom; termelt haszonnövények 
maradványai; szőlővessző; faforgács, fűrészpor;  

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely azt az ingatlant használja – a használat 
jogcímétől függetlenül –, ahol a növényi hulladék keletkezik; 

c) égetés: a növényi hulladék telken (kerten) belüli, nyílt téri (szabadtéri) elégetése. 
 

3. A növényi hulladék kezelése, égetése 
 

3. § (1) A növényi hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról az ingatlantulajdonos 
elsősorban komposztálással köteles gondoskodni vagy azt a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételével kell elszállítani, illetve elszállíttatni. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott megoldás helyett a növényi 
hulladékot kivételesen égetéssel is megsemmisítheti. 

 
(3) A növényi hulladék elégetését az ingatlantulajdonos csak a telkén belül végezheti, a 
közterületet e célra igénybe venni tilos. 

 
(4) Égetni szélcsendes időben és csak száraz növényi hulladékot lehet. 

 
(5) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék (különösen: benzin, 
gázolaj) vagy más vegyi adalékanyag nem használható. 
 
(6) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztált vagy nem komposztálható 
növényi hulladékot előzetesen szárítani, szikkasztani kell. Nyers, nedves növényi hulladék 
égetése tilos. 
 
(7) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy más 
veszélyes hulladékot (például gumit, műanyagot, kábelt, háztartási eszközöket, festéket, 
egyéb vegyszert vagy ezek maradványait és tárolódobozait). 
 
(8) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 
4. § (1) Növényi hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi 
előírások betartásával, a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyeztető, az emberi 
egészséget és a környezetet nem károsító módon, nagykorú, cselekvőképes személy által vagy 
felügyelete mellett lehet. 
 
(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket (például vízzel telt vödör, kerti 
vízvételi lehetőség, lapát) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható. 
 
(3) Az égetés helyének és idejének megválasztásakor a szomszédokra és a környezetre is 
figyelemmel kell lenni. 
 
(4) A tűz folyamatos őrzéséről, felügyeletéről az köteles gondoskodni, aki a tüzet 
meggyújtotta. 
 
(5) Veszély esetén vagy az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és gondoskodni kell a 
visszamaradt parázs, hamu vízzel történő lelocsolásáról vagy földréteggel való lefedéséről. 
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5. § (1) A növényi hulladék égetése minden héten hétfőtől szombatig, 8.00 órától 19.00 óráig 
végezhető. 
 
(2) Tilos a növényi hulladék égetése ünnepnapokon, vasárnap, valamint az általános 
tűzgyújtási tilalom ideje alatt, továbbá párás, ködös, esős, szeles időben. 

 
(3) Tilos égetni egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési, kulturális intézmények, nyitott 
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény rendes működésének ideje alatt, 
valamint az egyházi, vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi 
szertartások, rendezvények ideje alatt. 
 
(4) Közterületen a növényi hulladék égetését csak a közterület fenntartásával, gondozásával 
megbízott szerv vagy személy végezheti. 

 
4. A szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó egyéb szabályok 

 
6. § (1) Főzés, sütés céljából szabadtéren (épületen kívül) tüzet gyújtani és tüzelő berendezést 
használni csak szélcsendes időben, a környezet veszélyeztetése nélkül és csak úgy lehet, hogy 
az tűzveszélyt, robbanásveszélyt ne jelentsen. 

 
(2) A szabadban tüzet és működtetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, 
veszély esetén, vagy a főzés, sütés befejezésével a tüzet azonnal el kell oltani. 
 
(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a 
tűz eloltható. 

 
5. Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

 
7. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, lakásokban kizárólag megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben és csak az adott berendezésre engedélyezett, a kereskedelmi forgalomban is 
kapható tüzelőanyagot szabad égetni.  
 
(2) Háztartási energiatermelő és tüzelő berendezésekben kizárólag tűzifa, szén, földgáz, PB-
gáz, fűtőolaj égethető. 
 
(3) Szilárd tüzelőanyagot elégető, továbbá vegyes tüzelésű berendezést a szabadban használni 
tilos. 
 
(4) Kommunális, ipari, veszélyes és egyéb hulladék háztartási energiatermelő és 
tüzelőberendezésekben történő égetése tilos. 

 
6. Eljárási szabályok 

 
8. § Az e rendeletben meghatározott szabályok megsértése a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásnak minősül, s alkalmazni kell rá az erre vonatkozó önkormányzati 
rendelet megfelelő előírásait és jogkövetkezményeit. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

9. § (1) Ez a rendelet ………………… -én lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelméről 
szóló 20/2005. (IX.5.) önkormányzati rendeletének 5. és 6. §-a. 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 

18. napirendi pont: Az Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-108/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város környezetének állapotáról 
készült beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város környezetének állapotáról készült beszámoló elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város környezetének állapotáról 
készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

19. napirendi pont: Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-109/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd elmondja még, a pályázaton történő részvételt 
a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 
kódszámú pályázaton történő részvételről 
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Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz az az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, a pályázat elkészíttetésére és benyújtására. 
                           
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a pályázat benyújtása 
 

20. napirendi pont: Bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-121/2017. számú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, bízik abban, hogy a 
bölcsőde pályázat sikeres lesz. Javasolja, hogy a Reisz Épterv Kft. ajánlatát fogadják el, 
hiszen ők készítették el a koncepciótervet is, továbbá jó az együttműködési tapasztalat velük a 
Hétszínvirág Óvoda építésével kapcsolatban is. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más 
javaslata? Miután nincs, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bölcsőde épület tervezésének 
megrendeléséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde épület tervezésének megrendelését 
támogatja bruttó 4.568.190 Ft összegben. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi 
előirányzatot biztosítja a 2017. évi költségvetés terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a megbízási szerződés megkötésére, az engedélyezési eljárás lefolytatásának 
megkérésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a bruttó 4.568.190 Ft-nak a 2017. évi 
költségvetésbe történő betervezésére.  
                          
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2017. május15., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
 

21. napirendi pont: A Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-120/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd elmondja még, a Neptun Bt. két, saját 
tulajdonában lévő területét köti össze a 043 hrsz-ú út, melyet 2006-ban az önkormányzat a 
Magyar Honvédségtől megkapott. Ennek a – használaton kívüli – útnak a bérlése 
engedélyezését kérték a Képviselő-testülettől. Azonban ez az út jelenleg forgalomképtelen 
ingatlannak minősül a nyilvántartás szerint. A rendelet módosításával azt forgalomképessé 
lehetne tenni. Ezért azt javasolja, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatot 
fogadja el a testület. Miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, hogy annak elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
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 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

a Neptun Bt. ingatlanhasznosítási kérelméről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja az Ercsi, 043. hrsz-ú 
ingatlan értékesítését.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a hivatalos értékbecslés 
kérelmező költségén történő elkészíttetésére, majd annak elkészülte után az előterjesztés 
Képviselő-testület elé történő benyújtására.    
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2017. május 30-i ülése 
 

22. napirendi pont: A forgalmi rend felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-119/2017. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
26. számú melléklete), majd elmondja még, az április 20. napján megtartott 
közmeghallgatáson a közlekedési rend felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatásokat, 
módosításokat a lakosság elé tárták, s annak tervezetét jelenleg elfogadásra alkalmasnak 
látják. Kéri, hogy amennyiben a képviselők közül valakinek van módosító javaslata, azt 
mihamarabb juttassa el a Polgármesteri Hivatal részére. Majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a forgalmi rend felülvizsgálatáról 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 
a forgalmi rend felülvizsgálatáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a forgalmi rend felülvizsgálatának tervezetét 
elfogadásra alkalmasnak tartja. A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, 
hogy a város forgalmi rendjéről szóló végleges javaslatot terjessze a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság 2017. május 18-i ülése, majd a Képviselő-testület 2017. május 30-i 
ülése elé. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a Képviselő-testület 2017. május 30-i nyílt ülése 
 

23. napirendi pont: Belterületi utak és járdák felújításának kivitelezéséhez 
meglévő előirányzat kiegészítéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-123/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. számú mellékletét képezi, majd a kiküldött táblázaton szereplő 
javaslatokat ismerteti. Majd elmondja még, korábban felmerült a Fűzfa utca felújítása is, 
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azonban addig, ameddig a bölcsőde épülete meg nem épül, ezt az utcát nincs értelme 
felújítani, hiszen ott munkagépek, teherautók fognak közlekedni, az új utat tönkretéve. Ezt az 
utcát a következő évre kívánja tervbe venni. A táblázaton látszik, hogy a felsorolt utak, utcák 
felújításának költsége messze túl van a betervezett 55 millió Ft-on, ezért, a határozati javaslat 
szerint azt 12 millió Ft-tal kiegészíteni kéri, a nem sokkal korábban elfogadott zárszámadás 
szabad maradványának átcsoportosításával. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata 
ezzel kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete belterületi utak és járdák felújításának 
kivitelezéséhez meglévő előirányzat kiegészítéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

belterületi utak és járdák felújításának kivitelezéséhez meglévő előirányzat 
kiegészítéséről  

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az utak-járdák felújításának kivitelezéséhez a 
rendelkezésre álló bruttó 55 millió forint előirányzat kiegészítésére bruttó 12 millió forint 
összeget biztosít a 2017. évi költségvetés általános tartalékának 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, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása  

 
24. 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 200-115/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 28. számú mellékletét képezi, majd a 120/2017. (III.28.) Kt. sz. határozattal 
kapcsolatban elmondja, az érdeklődő nem adott be pályázatot, emiatt a pályázat sikertelenül 
zárult. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

25. 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 200-122/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, a 
beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a beszámoló 
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, 
megköszöni a hatékony munkát, s a Képviselő-testület 2017. április 25-i nyílt ülését 19.00 
órakor berekeszti. 
 

Kmf. 
 
 

 
Győri Máté         Dr. Feik Csaba   

           polgármester                        jegyző 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József   
         képviselő         képviselő 
     jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 
  

  
 
 
 
 


