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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. december 12-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 

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

 
NAPIREND 

Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. A bizottságok 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatók elfogadásáról 
Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
Véleményezte: Bizottságok 
 

2. A 2017. évi képviselői tájékoztatók elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

3. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

4. A 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról és a 2018. évre vonatkozó éves 
ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

6. A Duna-parti területfejlesztési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A Tiszti Klub felújítási tervének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. A kerékpárforgalmi hálózati terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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9. A kerékpárút közúti biztonsági audit tervezésének megrendeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

11. Az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó 
Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 256/2017. 
(VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. Az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Ercsi Város Önkormányzat költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. A behajthatatlan- és kisösszegű követelések számviteli nyilvántartásból történő 
kivezetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A Kossuth Lajos Általános Iskola tájékoztatójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

17. Az Ercsi Kinizsi Sportegyesület kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
18. Az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről 

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

19. Az Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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20. Az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról    
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.:1882/2.) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati 
tulajdonba vételéről szóló kérelemről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. Az Ercsi, 032/3, 032/5. hrsz-ú külterületi földrészletek belterületbe vonásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

26. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. 
(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

27. Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 

 
H a t á r o z a t o k 

 
417/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2017. december 12-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
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418/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a Humán Bizottság 2017. évi munkájáról szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
419/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

2017. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
420/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. 

évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
421/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
422/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Balázs Mária képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
423/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Gólics Ildikó képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
424/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Lippai Csaba képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
425/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Papp György alpolgármester 2017. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
426/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Propszt Zsolt képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
427/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Sandi József képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
428/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 

munkatervének elfogadásáról 
 
429/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 

módosításáról 
 
430/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 

jóváhagyásáról 
 
431/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának 

elfogadásáról 
 
432/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a Duna-parti területfejlesztési terv jóváhagyásáról 
 
433/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a Tiszti Klub felújítási tervének jóváhagyásáról 

 
434/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a kerékpárforgalmi hálózati terv jóváhagyásáról 
 
435/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a kerékpárút közúti biztonsági audit tervezésének 

megrendeléséről 
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436/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

 
437/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba 

Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 
Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről szóló 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról 

 
438/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében 

előirányzat átcsoportosításról 
 

439/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 

 
440/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az önkormányzat költségvetésében az utak téli 

felkészítése érdekében előirányzat átcsoportosításáról 
 
441/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a behajthatatlan és kisösszegű követelések Ercsi Város 

Önkormányzat számviteli nyilvántartásából történő 
kivezetéséről 

 
442/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a behajthatatlan és kisösszegű követelések Ercsi 

Polgármesteri Hivatal számviteli nyilvántartásából 
történő kivezetéséről 

 
443/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a Kossuth Lajos Általános Iskola tájékoztatója 

elfogadásáról 
 
444/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kinizsi SE támogatási szerződéseinek 

módosításáról 
 
445/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről 
 
446/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó 

vállalkozási szerződés módosításáról 
 
447/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jog gyakorlásáról 
 
448/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
449/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.: 1882/2.) szám alatt lévő 

ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről 
 
450/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi, 032/3., 032/5. hrsz-ú külterületi földrészletek 

belterületbe vonásáról 
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451/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati 
ASP rendszerhez való csatlakozásáról 

 
452/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 

közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 
illetménykiegészítése összegének 2018. évi 
költségvetésben történő biztosításáról 

 
453/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának 

felajánlásáról 
 
454/2017. (XII.12.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
R e n d e l e t e k 

 
25/2017. (XII.14.) ök. rend. az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 

közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről 

 
26/2017. (XII.14.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus 
ügyintézésről szóló 22/2005. (X.28.) önkormányzati 
rendelete hatályon kívül helyezéséről 

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

december 12-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester   
    Papp György alpolgármester 
    Balázs Mária képviselő 

  Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
    Gólics Ildikó képviselő 
    Lippai Csaba képviselő 

  Propszt Zsolt képviselő 
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, majd a Képviselő-testület 
2017. december 12-i nyílt ülését 18.15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 7 
képviselő jelenlétével határozatképes, Karsai Gergely és Sandi József képviselők igazoltan 
vannak távol. Majd elmondja még, az ülésen 28 napirendi pontról szükséges döntést hozni. 
Ezután elmondja még, a közétkeztetés témájában nagy valószínűséggel még ebben az évben 
egy soron kívüli ülést kell majd tartani. Kérdezi, van-e valakinek napirendi pont előtti 
hozzászólása? 
 
Balázs Mária képviselő napirend előtt kíván szólni. 
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Győri Máté polgármester kéri, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. december 12-i nyílt 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

417/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2017. december 12-i nyílt ülése napirendjeiről 

 
Nyílt ülésen:  
 

1. A bizottságok 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatók elfogadásáról 
Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
Véleményezte: Bizottságok 
 

2. A 2017. évi képviselői tájékoztatók elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

3. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

4. A 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról és a 2018. évre vonatkozó éves 
ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

6. A Duna-parti területfejlesztési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A Tiszti Klub felújítási tervének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. A kerékpárforgalmi hálózati terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. A kerékpárút közúti biztonsági audit tervezésének megrendeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

11. Az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó 
Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 256/2017. 
(VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. Az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Ercsi Város Önkormányzat költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. A behajthatatlan- és kisösszegű követelések számviteli nyilvántartásból történő 
kivezetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A Kossuth Lajos Általános Iskola tájékoztatójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

17. Az Ercsi Kinizsi Sportegyesület kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
18. Az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről 

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

19. Az Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról    
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.:1882/2.) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati 
tulajdonba vételéről szóló kérelemről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. Az Ercsi, 032/3, 032/5. hrsz-ú külterületi földrészletek belterületbe vonásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

26. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. 
(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

27. Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Balázs Mária képviselő örömmel ad tájékoztatást arról, hogy az Ercsi Eötvös József 
Általános Iskola tornacsapata elindult a diákolimpián, ahonnan a csapat bronzérmet hozott 
haza. 
 
Győri Máté polgármester örül a hírnek, s gratulál a gyermekeknek s a pedagógusoknak is. 
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Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: A bizottságok 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatók 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester megköszöni a bizottságok munkáját – bizottsági elnököknek, 
tagoknak, külső bizottsági tagoknak –, továbbá köszöni még a Hivatal részéről a referensek és 
jegyző úr segítségét az előterjesztések elkészítésében. Elmondja, a hatékony bizottsági és 
előkészítő munkának köszönhető az, hogy rövid testületi üléseket tudnak tartani. Elmondja, 
vannak hosszú (Pénzügyi Bizottság) és vannak gyakori (Szociális Bizottság) ülések is. Még 
egyszer megköszöni az egész éves munkát, majd először a 200-346/2017. iktatószámú, a 
Humán Bizottság éves munkájáról szóló tájékoztató (jegyzőkönyv 3. melléklete) 
elfogadásáról kéri a szavazást. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság 2017. évi munkájáról szóló 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

418/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
a Humán Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság 2017. évi munkájáról 
szóló tájékoztatót e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 418/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁN BIZOTTSÁGA 

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-600, Fax: 06/25/515-601 

 e-mail: polghivatal@ercsi.hu 

 
BESZÁMOLÓ 

A Humán Bizottság elmúlt 1 éves munkájáról 
 
A Humán Bizottság 2017. évben 3- képviselő taggal és 2 külsős taggal látta el a feladatát. 
 
Bizottsági tagok: 
 

- Balázs Mária    elnök 
- Gólics Ildikó    alelnök 
- Lippai Csaba     képviselő 
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- Laczkó Levente   külsős tag 
- Orth László    külsős tag 

 
Referens: Schrickné Kovács Szilvia 
 
A Bizottság üléseit meghatározott munkaterv alapján, előre meghatározott időpontokban 
végzi. Hatásköreit Ercsi Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 
(továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  
A Humán Bizottság feladat és hatáskörei az SZMSZ alapján: 
 

  HUMÁN BIZOTTSÁG  
 

 Feladat- és hatáskörök 
1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.  
2. Véleményt nyilvánít a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények 

létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, 
tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról. 

3. Előkészíti, véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti az intézmények 
működését szabályozó döntések tervezeteit.  

4. Véleményt nyilvánít az intézmények gazdálkodásáról és működésének 
törvényességéről, a szakmai munka eredményességéről, a nevelési-oktatási 
intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló- és 
gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekről.  

5. Javaslatot tesz az intézményvezetői pályázatok kiírására, előzetesen véleményezi 
a beérkezett pályázatokat.  

6. Véleményt nyilvánít a nevelési-oktatási intézmények foglalkozási, illetve 
pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, ajánlásokat 
tesz a munka javítására.  

7. Javaslatot tesz a csoportlétszám növelésére az önkormányzat által fenntartott 
óvodák tekintetében, ha a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát.  

8. Javaslatot tesz a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesítendő tanulókra.  
9. Véleményt nyilvánít valamennyi, a sporttal és az ifjúsággal összefüggő 

kérdésben, közreműködik az ezekkel kapcsolatos önkormányzati döntések 
előkészítésében. 

10. Figyelemmel kíséri: 
• a sport és az ifjúság helyzetét, 
• a sporttörvényben megfogalmazott önkormányzati feladatok 

végrehajtását, 
• a városi sportegyesületek működését, az önkormányzat által 

nyújtott pénzügyi támogatások felhasználását, 
• a diáksport és tehetséggondozás körülményeit, a diák versenyek 

lebonyolítását, 
• az iskolák tanulóinak testnevelését és sportját, az erre fordítható 

normatíva felhasználását. 
11. Javaslatot tesz a drogmegelőzési és ifjúságvédelmi feladatokra, azok 

megoldásában tevékenyen részt vesz.  
12. Véleményt alkot a gyermek- és ifjúsági jogok, ifjúságpolitikai feladatok helyi 

érvényesüléséről.  
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13. Javaslatot tesz a fogyatékkal élők sportolására.  
14. Javaslatot tesz a sportra, az ifjúságra, kiemelten a fogyatékkal élőkre, az 

oktatási-nevelési intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok benyújtására.  
15. Javaslatot tesz a sporttal és a civil szervezetekkel kapcsolatos támogatási 

kérelmek elbírálására.  
16. Az oktatási-nevelési, közművelődési intézmények beszámolói alapján értékeli az 

önkormányzat oktatási, nevelési, közművelődési és sport intézményeinek 
munkáját.  

17. Javaslatot készít a települést érintő ünnepségek, rendezvények időpontjára, 
megvalósításának formájára, ellenőrzi lebonyolításukat.  

18. Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.  
19. Figyelemmel kíséri a helyi médiák működését.  
20. Szükség szerint, de legalább évente elvégzi a szakirányú rendeletek, 

rendeletmódosítások felülvizsgálatát, a rendeletek alkotására javaslatot tesz, 
figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosulását.  

21. Foglalkozik a feladatkörébe tartozó ügyeket érintő lakossági bejelentésekkel. 
22. Segíti az önkormányzat belföldi és nemzetközi partnerkapcsolatainak 

kialakítását. 
23. Javaslatot tesz a nemzetközi kapcsolatok felvételére, az együttműködés 

területeire és formáira.  
24. Felkérés esetén részt vesz a kistérség rendezvényeinek megszervezésében.  
25. Figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó, kistérséget érintő ügyeket. 
26. Véleményezi az éves költségvetési koncepciót.  
27. Megtárgyalja a polgármester által előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet.  
28. Folyamatosan kapcsolatot tart a nem önkormányzati fenntartású közoktatási 

intézményekkel. 
29. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt a költségvetésben a 

feladatkörére elkülönített összeg felhasználásáról   
 
A bizottság minden hónapban egyszer ülésezik.  
  
A bizottság részt vett a költségvetés tárgyalásában, javaslatokat tett a civil szervezetek, 
sportegyesületek támogatására. Aktív részt vett a Vízisport Egyesület megújulásában, a 
kisgyermekek táboroztatásában részt vállalva segítette a szakosztály innovációját. 
Folyamatosan figyelemmel kísértük munkájukat.  
 
A bizottság javaslatokat tett az önkormányzati ünnepségek időpontjaira, a lebonyolítás 
módjára, az önkormányzati kitűntetések, díjak adományozásának feltételeire, konkrét 
személyekre. A kitűntetések, díjak, ösztöndíjak átadásának ünnepélyesebbé tételén 
munkálkodva.  
 
Folyamatosan tájékozódott a bizottság az oktatási-nevelési intézmények helyzetéről, 
folyamatosan beszámoltak munkájukról, terveikről. Kiemelten foglalkozott az óvodák 
helyzetével. Sajnos mindkét intézményben még mindig üres óvónői státuszok vannak. A 
Humán Bizottság javaslatot. tett, hogy a pályázok számára kedvezőbb feltételeket biztosítson 
a város, de sajnos így is a Napfény óvodában 3, a Hétszínvirág óvodában 2 csoportban van 
egyedül óvónő. Az álláshelyek folyamatosan meg vannak hirdetve. Az intézmények munkáját 
segítve még mindig fenntartotta a pedagógiai asszisztense státusokat.  
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Az idei évben is feladatának tekintette a bizottság hogy valamennyi tanuló ingyenesen jusson 
a tankönyvekhez, így azon szülők is segítséget kaptak, akik más egyéb szociális ellátást nem 
tudnak igénybe venni. A Humán Bizottság tagjai lehetőség szerint részt vettek a nevelési-
oktatási intézmények ünnepségein, megmozdulásain, kifejezve az Önkormányzat támogatását. 
A jövőben is minden rendezvény alkalmával együtt kívánunk működni az iskolákkal, 
munkájukat támogatva. Az Eötvös napok keretében Marosvécsről fogadtunk gyermekeket, 
kik előadásukkal színesítették kulturális programjainkat. A gyermekek családoknál lettek 
elszállásolva, ezzel is erősítve az anyaország és Erdély kapcsolatát.  
 
Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár irányítása jelenleg megbízott intézményvezető 
által történik, akivel nagyon jól együttműködünk, munkáját ezúton is köszönöm. Az idei év 
végével már egy teljes évet zárhatunk. Megjelentek új programok, más hangvételű és 
szemléletű előadások, mint amelyekkel eddig találkoztunk. A nyári programok látogatottak 
voltak, és minden réteget megszólítottak. A városi megemlékezések kapcsán minden esetben 
együttműködik a bizottság és az intézmény. A bizottság minden hónapban külön tárgyal a 
várható programokról.  
 
A Bizottság foglakozott a nyári városi rendezvények megszervezésével. Igyekszünk 
rendezvényeinket minél színvonalasabbá, értékközvetítőbbé tenni. Minél szélesebb réteget 
megszólítni, a város életébe új színfoltokat teremteni. Megjelentek borestek, előadássorozatok 
különféle témákban. Megindul a kapcsolattartás a könyvtár és az intézmények között. 
Reméljük, hogy a jövőben még gördülékenyebben mennek programjaink. 
 
A Szociális és Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottsággal közösen részt vett a Bizottság a 
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat elbírálásában. Idei évben 13 fiatal 
részesül a támogatásban. A korábbiaktól eltérően szeretnénk a támogatottakat személyesen 
köszönteni, ezzel is bevonva őket a város életébe, bízva abban, hogy a jövőben számíthatunk 
részvételükre.  
 
A Bizottság képviseltette magát az önkormányzat jeles eseményeinek, ünnepeinek 
előkészítésében, szervezésében. Kiemelt, nagyobb szabású, a város polgáraik megmozgató 
rendezvényeken. 
 
Kiemelten foglalkozott a gyermekétkeztetés kérdésével, valamint a folyamatosan 
felmerülő pedagógushiány problémájával. Jelenleg foglalkozunk a iskolát és a 
sportcsarnokot érintő használatbavételi szerződéssel. Az önkormányzat folyamatos 
tárgyalásokat folytat a KLIK-kel. A szünidei gyermekétkeztetés újfajta terheket rótt az 
önkormányzatra, de természetesen vállaltuk ezeket, hiszen szeretnénk folyamatosan 
színvonalas ellátásban részesíteni a város gyermekeit.  
 
A bizottság saját pénzügyi keretének terhére támogatta a gyermekintézményeket a 
Gyermeknap alkalmával, illetve Karácsony ünnepének kapcsán, ezzel is hozzájárulva az 
ünnepléshez. Mindezek a felsorolt tevékenységek nem fedik le teljesen az elvégzett munka 
mennyiségét illetve fontosságát.  
 
Bizottsági üléseinken Képviselő, Polgármester úr, Alpolgármester úr is részt vett. 
Köszönjük érdeklődésüket, építő jellegű kritikáikat ezután is szívesen meghallgatjuk. 
Köszönjük az Intézményvezetők aktív közreműködését, munkájukra, véleményükre a 
továbbiakban is számítunk.  
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Továbbra is kérjük a jogi segítséget, a törvényességi képviseletet. Kérjük, hogy a jövőben is – 
lehetőség szerint – jegyző úr legyen jelen azokon az üléseken, ahol a napirendek ezt 
szükségessé teszik.  
 
Végezetül megköszönöm a bizottság tagjainak és a Referens munkáját, kérem a Tisztelt 
Bizottságot a beszámoló megvitatására, kiegészítésére és elfogadására.  
 
Ercsi, 2017. 12. 04. 

Balázs Mária 
     Humán Bizottság elnök 

 
 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a 200-349/2017. iktatószámú, a Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság munkájáról szóló, a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletét képező beszámoló elfogadásáról szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 

Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

419/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2017. évi munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
elnöke  

Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 419/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

BESZÁMOLÓ 
A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2017. évben végzett munkájáról 

 
Az elmúlt éves munkáról szóló beszámoló rövid, tömör képet ad a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság munkájáról.   
A Bizottság 5 fővel látja el feladatát.  
 
Bizottsági tagok: 

- Dr. Balázs-Fülöp Ferenc  
- Balázs Mária  
- Propszt Zsolt 
- Takács Jánosné 
- Baczakó Andrea 
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A bizottság az üléseit elfogadott munkaterv alapján, előre meghatározott állandó 
időpontokban tartja. Persze egy-egy sürgős ügy miatt rendkívüli ülés tartása is indokolt volt 
az év folyamán. 
A bizottság hatáskörét Ercsi Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 
(továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  
 
A bizottság a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt: 

a)     a rendkívüli települési támogatásról; 
b)    a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról; 
c)     a szociális helyzet alapján bérbeadható lakások bérbeadásáról. 
 

A felsorolás nem teljes, az SZMSZ ezen kívül is meghatároz feladatokat a bizottság részére. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény változása miatt a bizottság az elmúlt évben 8 naponta ülésezett, mely jelentősen 
megnövelte a beérkező kérelmek számát. 
  
Segélyezési adatok: 
 
Rendkívüli települési támogatás: 
 
A hetente megtartott ülések miatt a kérelmezőknek maximum egy hétig kell várniuk a 
bizottság döntésére. A lecsökkent várakozási idő a benyújtott kérelmek számát rendkívüli 
módon megemelte. A város lakosságának meghatározott rétege kéri a támogatást, egyre több 
család esetében mondható el, hogy megszokássá vált a kérelem benyújtása. A Bizottság 
felállása óta arra törekszik, hogy lehetőleg csak a valóban krízishelyzetben lévő családoknak 
nyújtson támogatást.  
A költségvetési keret évek óta állandó a segélyezési feladatokhoz. Ez a keret kevés esetben 
teszi lehetővé jelentősebb összegű támogatás nyújtását, a megítélt támogatás csak a 
legszűkebb kiadásokra elég, a valódi, mélyben gyökerező problémát nem tudja megoldani.  
 
 
2016.01.01. – 2016.11.30. hó közötti adatok:  
Benyújtott kérelmek száma: 
 

502 

Megállapítások száma: 
 

274 

Elutasítások száma: 
 

228 

 
2017.01.01. – 2017.11.30. hó közötti adatok:  
Benyújtott kérelmek száma: 
 

488 

Megállapítások száma: 
 

262 

Elutasítások száma: 
 

226 
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Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás: 
 
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt az év során 11 kérelem 
érkezett a bizottsághoz, ezek közül 10 kérelmező felelt meg a rendeletünkben előírt 
feltételeknek, számukra a rendszeres támogatás megállapításra került.  
 
Szociális helyzet alapján bérbeadható lakások bérbeadásáról: 
 
2017-ben 11 önkormányzati bérlakás iránti kérelem érkezett. A kérelmek elbírálása során a 
bizottság tagjai minden esetben szem előtt tartották a kérelmező szociális rászorultságát és 
jövedelmi helyzetét. A lejáró lakásbérletek meghosszabbítása iránti kérelmek esetén a döntés 
meghozatala előtt a bizottság vizsgálta az ingatlan jó karban tartásának meglétét, továbbá azt, 
hogy a bérlő a bérleti jogviszony ideje alatt a közüzemi számlákat, bérleti díjat hiánytalanul és 
határidőben megfizette-e. A bérlakás iránti igények száma jelentősen meghaladja az 
önkormányzat rendelkezésére álló kiadható lakásokét, így több kérelmezőt is el kellett 
utasítani az év folyamán. Tovább súlyosbítja a helyzetet a Vasútállomás u. 18. sz. alatti 
ingatlan tetőszerkezetének leégése. Az épület helyrehozataláig a bérlők rokonaiknál élnek, 
szűkös körülmények között. Lakhatásuk megoldása érdekében szükséges mielőbb lakhatóvá 
tenni az érintett ingatlant.  A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy az ingatlan felújításra 
szorul –  a 264/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozatában döntött arról, hogy a Fő utca 45. szám 
alatti önkormányzati bérlakások megüresedése után újabb bérlővel nem kíván bérleti 
szerződést kötni. Ezzel tovább csökkent a kiadható bérlakások száma.  
 
A bizottság tagjai éves munkájukat a jogszabályok betartásával végezték. A felsorolt 
feladatokon kívül véleményezték az elkészült tájékoztatókat az önkormányzat egészségügyi, 
szociális és egyéb feladatairól. 
A bizottság koordinálta továbbá az ingyenesen használatba adott MEDCARE készülékek 
kiosztását is. 
 
Kiemelt kapcsolatot tartunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint az 
Egészségügyi Központ alap- és szakellátásával. Törekszünk a felmerülő problémák mielőbbi 
megoldásában segítségre lenni.  
 
Ercsi, 2017. december 5. 
 
 
 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

elnök 
 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő megköszöni a Bizottság tagjainak, a Hivatal 
dolgozóinak, referensnek azt, hogy a Bizottság hathatós munkát tudott végezni. Azt azonban 
sajnálja, hogy nem minden kérelmet tudtak támogatni, forráshiány miatt. A következő évben a 
Bizottság keretét, a kiosztható összeg mértékét meg kívánják majd emelni. 
 
Győri Máté polgármester kiigazítást kíván tenni: elmondja, nem minden esetben azért 
utasították el a kérelmeket, mert nem volt meg hozzá a keret, hanem sajnos vannak olyan 
esetek, amikor a kérelem nem megalapozott, azokat nem kell támogatni. Majd elmondja még, 



17 
 

a Szociális Bizottságnak nehéz dolga van, hiszen nem mindig könnyű eldönteni azt, hogy 
valakinek a kérelme valóban megalapozott-e, valaki jogosult-e a támogatásra, vagy sem. Majd 
megköszöni ennek a bizottságnak a munkáját is. Ezután a 200-352/2017. iktatószámú, 
(jegyzőkönyv 5. melléklete) a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolóval 
kapcsolatban átadja a szót Gólics Ildikó elnök asszony részére.  
 
Gólics Ildikó képviselő szintén megköszöni a Bizottság tagjainak, polgármester úrnak, 
jegyző úrnak és a képviselőknek, illetve a referenseknek a munkáját. 
 
Győri Máté polgármester, miután egyéb hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
420/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

  Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 

„Melléklet a 420/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

A Bizottság Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2013.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelete, a Képviselő-testület 2017. évi munkaterve, 
valamint saját munkaterve alapján végzi munkáját. 
A bizottság munkatervét a Képviselő-testület munkatervéhez igazodva állította össze, 
kiegészítve azokkal a napirendi pontokkal, melyek évközben jelentkeztek. 
 
A bizottság a munkaterve alapján az alábbi fő feladatokat végezte: 
 

− a 2017. évi költségvetés részletes megtárgyalása, javaslattétel a költségvetési tételek 
tervezéséhez 

− a költségvetési rendelet év közbeni módosításainak tárgyalása 
− az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének véleményezése   
− az aktuális helyi rendelet módosítások véleményezése 
− az aktuális helyi rendeletek megalkotásának véleményezése 
− önkormányzat részére megvásárlásra történő ingatlan felajánlások megtárgyalása 
− jelzálogjog törlési kérelmek elbírálása 
− közbeszerzési pályázatok véleményezése 
− az önkormányzat pénzügyi helyzetének és a kötelezettségvállalások alakulásának 

folyamatos nyomon követése  
− önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok beszámolójának megvitatása  
− belső ellenőri jelentések megvitatása 
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− egyéb pénzüggyel kapcsolatos feladatok, melyek segítik a képviselő-testület munkáját, 
illetve jogszabály teszi kötelezővé az előzetes pénzügyi bizottsági döntés meglétét 

− a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása, 
javaslattétel a Közbiztonsági Munkacsoport részére 

− az önkormányzat részvételével működő társulások beszámolóinak megtárgyalása 
− az önkormányzatot és az intézményeket érintő döntések jogi véleményezése 

 
A közbeszerzési pályázatok véleményezésekor, továbbá az egyéb építési beruházásoknál jól 
együttműködik a PFK Bizottság a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottsággal, döntéshozatalkor 
támaszkodik annak szakmaiságára. 
 
A bizottság 2017. évre három ellenőrzés elvégzését irányozta elő, melyhez ellenőrzési tervet 
is készített. Az ellenőrzési tervben szereplő témák a következők voltak:  
 

− Ercsi Város Önkormányzat által, a civil szervezetek részére 2016. évben nyújtott 
vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 

− Hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, hatályosulása 
− Az Önkormányzat által kötött hatályos megállapodások, szerződések és egyéb 

jogügyletek megvalósulásának vizsgálata 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata kötelezően előírja a Pénzügy, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság feladatai között a civil és egyéb szervezetek részére 
nyújtott támogatás elszámolásának ellenőrzését is, melyet 2017. március hónapban ellenőrzött 
a bizottság egy tagja.  
A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és az Önkormányzat által kötött hatályos 
megállapodások, szerződések és egyéb jogügyletek megvalósulásának vizsgálata 2017. évben 
folyamatosan történt. 
 
2017. január 1. - 2017. november 30 között 10 alkalommal munkaterv szerinti ülésezett a 
bizottság, soron kívüli ülés 11 alkalommal volt. 
 
A bizottság 2017. januártól - 2017. november 30-ig 388 határozatot hozott, melyeknek 
végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. 
 
A bizottsági ülések rendkívül magas száma és a tárgyalt napirendek kiemelkedően magas 
száma is tükrözi az elvégzett munka mennyiségét.  
 

2. napirendi pont: A 2017. évi képviselői tájékoztatók elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-364/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd megköszöni a képviselők ez évi munkáját, s 
elmondja még, büszke arra, hogy a döntéseik 99 %-át egyhangú „igen” szavazattal hozták 
meg, mely véleménye szerint annak köszönhető, hogy nagyon konstruktív az együttműködés 
a Képviselő-testület tagjai közt. Kérdezi, kíván-e valaki kérdést, észrevételt tenni az 
előterjesztéssel kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először az első 
határozati javaslatról szavazzanak. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
421/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e 
határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
Határid ő: azonnal 
 

 „Melléklet a 421/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 
Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület! 
 
 
Törvényi kötelezettségemnek megfelelően 2017. évben is tájékoztatom Önöket képviselői 
munkámról. 
A képviselői és a szociális bizottság elnökeként a 2017-es év is igen aktív év volt. A 
bizottság, melyet elnökölök ebben az évben hetente ült össze, ami az egész évet tekintve 45 
bizottsági ülést jelentett. 
A képviselő-testületi üléseken kívül rendszeresen rész vettem a PFK bizottság munkájában is.  
Munkámból adódóan is rendszeresen tartom a kapcsolatot választóimmal.  Így első kézből 
értesülök a lakossági visszajelzésekről és a 2017. év során elvégzett munkáról. Választóim 
nagy része ezt az évet is pozitívnak értékelte. Családlátogatásaim alkalmával - amely szintén a 
munkámhoz tartozik - sokszor találkoztam a betegségük mellett nehéz helyzetben lévő 
emberekkel is, akik helyzetüket elmondván megtiszteltek bizalmukkal. Ezen tapasztalatokat 
igyekeztem a  bizottság munkájában kamatoztatni. 
Képviselői teendőmnek tartom még a város civil szervezeteinek támogatását is. Ezért 
időmhöz mértem igyekeztem rendezvényeiken részt venni. Ez legyen akár sport – kulturális – 
egészségügyi és egyéb rendezvény. 
A város hivatalos és ünnepi rendezvényein szintén rendszeresen részt vettem. 
Reményemet fejezem ki, hogy a sok éves orvosi tapasztalatommal és képviselői munkámmal 
emelni tudom városunk egészségügyi ellátásának színvonalát, ezzel is hozzájárulva a város 
lakosságának a komfortérzetének javulásához. 
Polgármester úrral, alpolgármester úrral, jegyző úrral és képviselőtársaimmal a 
munkakapcsolat jónak és hatékonynak mondható. A Hivatal dolgozói mindig készségesen 
állnak rendelkezésemre és segítik munkámat. Ezúton is köszönöm támogatásukat. 
 
                                                             Tisztelettel: 
                                                                                            Dr. Balázs Fülöp Ferenc     
                                                                                           képviselő - bizottsági elnök 
Ercsi 2017.11.30. 
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Győri Máté polgármester kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Mária képviselő 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
422/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Balázs Mária képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Balázs Mária képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Balázs Mária képviselő 
Határid ő: azonnal 

„Melléklet a 422/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Beszámoló a 2017. év munkájáról 
 
Az idei évben a korábbiakhoz hasonlóan képviselői munkám legnagyobb részét a Humán 
Bizottság vezetése tölti ki. Minden hónapban tartunk bizottsági ülést, ahol munkaterv alapján, 
az aktualitásokkal kiegészítve koordináljuk a város humán területeit érintő tevékenységeket, 
eseményeket. Idei évben is szükséges volt kiemelt jelentőséggel foglalkozni az oktatási-
nevelési intézmények helyzetével, folyamatosan beszámoltak munkájukról, terveikről. Sajnos 
mindkét óvodánkban betöltetlen óvodapedagógus státuszok vannak. A problémát 
némineműleg enyhítik a pedagógiai asszisztensi státuszok. Ebben az átmeneti állapotban 
enyhítést hoznak a fokozott terheltségre.  
 
Kiemelt célja a képviselőtestületnek, hogy a város gyermekeit a helyi intézményekbe járassák 
a szülők. Így válhatnak a várost építő, értékeit növelő fiatalokká. Ennek érdekében idén is 
megvalósulhatott, hogy valamennyi tanuló ingyenesen jusson a tankönyvekhez, így azon 
szülők is segítséget kaptak, akik más egyéb szociális ellátást nem tudnak igénybe venni. 
Szorosan együttműködtem az iskola vezetésével. Programjaikat támogattam. A gyermekeket 
megajándékoztuk Gyermeknapkor, és Karácsonykor, ezzel is erősíteni kívántam kötődésüket 
a településhez.  
 
Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár szintén bizottságomhoz tartozó intézmény. Az 
új vezetővel egyre jobb az együttműködés. Remélem, hogy a város igényeit kielégítő, értékes, 
tartalmas programokat biztosítsunk, a látogatottságot növeljük azzal is, hogy minél szélesebb 
körben vonjuk be a városlakókat az intézmény életébe. Megjelentek borestek, 
előadássorozatok különféle témákban, a jövő évre a könyvtár által támogatott programokba is 
megjelennek, melybe reményeim szerint az általános iskola növendékei is bekapcsolódnak. 
Reméljük, hogy a jövőben még gördülékenyebben mennek programjaink. 
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Szívügyemnek tekintem a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat jelentkezőinek támogatását, 
igyekszem minél színvonalasabbá tenni az ösztöndíjak átadásának körülményeit, remélve, 
hogy ezek a fiatalok is városunk jövőjének alakulásában idővel aktív részt tudnak vállalni.  
 
A civil szervezetekkel való kapcsolattartás a programok tekintetében valósul meg. 
Amennyiben valamilyen segítségre, tanácsra szorulnak, mindig a segítségükre vagyok, 
igényeiket meghallgatom, próbálok konstruktív megoldásokat találni. Idei évben egy 
gyermektábor is megvalósult a Csónakházban, ezzel is oda kívánjuk vonzani a város fiataljait, 
gyermekeit. Remélem, hogy ezzel egy új hagyományt teremtettünk.  
 
Tagja vagyok a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottságnak is. A bizottság 
foglalkozik a településen lakók segélyezésével. Sok esetben fordulnak hozzám bajban lévő 
családok, személyek. Igyekszem ügyeiket a legnagyobb diszkrécióval és odaadással kezelni, 
megpróbálni a számukra legmegfelelőbb megoldásokat megtalálni, hogy érezzék, értük 
dolgozunk, a segítségükre szeretnénk lenni, előremutató megoldásokat találni.  
 
A városi rendezvényeken, ha módom és lehetőségem van rá, aktívan próbálok részt venni, 
nemcsak jelenlétemmel, hanem munkámmal is hozzájárulni azok sikeréhez. Hiszek abban, 
hogy egy személyben nem sokat tehetnék, gondolataimat, elképzeléseimet mindig megosztom 
képviselőtársaimmal, a polgármesterrel, illetve a jegyzővel, innovatív módon keresve a 
lehetőségeket az újra és az értékesre. Munkámmal, remélem segítem a város fejlődését.  
 
Ercsi, 2017. december 4. 
 
 
                      Balázs Mária 
         képviselő 
 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a harmadik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gólics Ildikó képviselő 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
423/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Gólics Ildikó képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Gólics Ildikó képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Gólics Ildikó képviselő 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 423/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 
Tisztelt Ercsi Polgárok! Kedves Választóim!  
 
Jelen beszámolómmal kívánok eleget tenni tájékoztatási kötelességemnek a 2017. évi 
képviselői munkámról.  
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság (PFK Biz.) elnökeként, a Humán 
Bizottság alelnökeként és a Közbiztonsági Munkacsoport tagjaként végzem képviselői 
munkámat. 
A PFK Bizottság a munkaterve alapján az alábbi fő feladatokat végezte 2017-ben: 

− a 2017. évi költségvetés részletes megtárgyalása, javaslattétel a költségvetési tételek 
tervezéséhez 

− a költségvetési rendelet év közbeni módosításainak tárgyalása 
− az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének véleményezése   
− az aktuális helyi rendelet módosítások véleményezése 
− az aktuális helyi rendeletek megalkotásának véleményezése 
− önkormányzat részére megvásárlásra történő ingatlan felajánlások megtárgyalása 
− jelzálogjog törlési kérelmek elbírálása 
− közbeszerzési pályázatok véleményezése 
− az önkormányzat pénzügyi helyzetének és a kötelezettségvállalások alakulásának 

folyamatos nyomon követése  
− önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok beszámolójának megvitatása  
− belső ellenőri jelentések megvitatása 
− egyéb pénzüggyel kapcsolatos feladatok, melyek segítik a képviselő-testület munkáját, 

illetve jogszabály teszi kötelezővé az előzetes pénzügyi bizottsági döntés meglétét 
− a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása, 

javaslattétel a Közbiztonsági Munkacsoport részére 
− az önkormányzat részvételével működő társulások beszámolóinak megtárgyalása 
− az önkormányzatot és az intézményeket érintő döntések jogi véleményezése 

 
A PFK Bizottság 2017. évre három ellenőrzés elvégzését irányozta elő, melyhez ellenőrzési 
tervet is készített. Az ellenőrzési tervben szereplő témák a következők voltak:  

− Ercsi Város Önkormányzat által, a civil szervezetek részére 2016. évben nyújtott 
vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 

− Hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, hatályosulása 
− Az Önkormányzat által kötött hatályos megállapodások, szerződések és egyéb 

jogügyletek megvalósulásának vizsgálata 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata kötelezően előírja a Pénzügy, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság feladatai között a civil és egyéb szervezetek részére 
nyújtott támogatás elszámolásának ellenőrzését is, melyet 2017. március hónapban ellenőrzött 
a bizottság egy tagja.  
A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és az Önkormányzat által kötött hatályos 
megállapodások, szerződések és egyéb jogügyletek megvalósulásának vizsgálata 2017. évben 
folyamatosan történt. 
 
2017. január 1. – 2017. november 30. között 10 alkalommal munkaterv szerinti ülésezett a 
bizottság, soron kívüli ülés 11 alkalommal volt. 
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A bizottság 2017. januártól – 2017. november 30-ig 388 határozatot hozott, melyeknek 
végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. 
A bizottsági ülések rendkívül magas száma és a tárgyalt napirendek kiemelkedően magas 
száma is tükrözi az elvégzett munka mennyiségét.  
A Bizottság az alábbi rendeletek felülvizsgálatában és megalkotásában vett részt: 

− Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 
− A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról 
− Ercsi Város Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve 
− Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
− A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás 

térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről  
− Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről  
− A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről 
és megfizetéséről 

− Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjéről 
− A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar 

és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 
− Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról 
− A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 
− Ercsi Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
− A köztemető használatának rendjéről 
− Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 
− A helyi adókról 
− A közterületek használatáról 
− Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásáról 
− A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
− A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról 
− A településkép védelméről 

 
A Bizottság az alábbi közbeszerzési pályázatok véleményezésében vett részt: 
 

− A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattéli felhívás 

− Az önkormányzati tulajdonú közutak felújítására vonatkozó ajánlattéli felhívás 
− A „Közétkeztetés biztosítása köznevelési és szociális intézmények részre vállalkozási 

szerződés keretében” közbeszerzési ajánlati felhívás 
− A „Személyszállítási szolgáltatás - 2017” menetrend szerinti helyi közúti 

személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás  
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− „Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatások fejlesztésével” mini bölcsőde építéséről szóló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás 
 

A közbeszerzési pályázatok véleményezésekor, továbbá az egyéb építési beruházásoknál jól 
együttműködik a PFK Bizottság a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottsággal, döntéshozatalkor 
támaszkodik annak szakmaiságára. 
Ezúton is köszönöm a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság tagjainak munkáját!  

 
A Bizottság az alábbi Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
megvalósuló beruházással kapcsolatos határozat meghozatalában vett részt: 
 

− A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, TOP 
1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás 
megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− A fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú, TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP 3.2.1-15FE1-2016-
00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, TOP 
1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési 
munkálatok biztosításáról 

− A barnamezős területek rehabilitációja tárgyú, TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 

− A barnamezős területek rehabilitációja tárgyú, TOP 2.1.1-15FE1-2016-00005 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 

− A fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú, TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 

− Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP 3.2.1-15FE1-2016-
00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás 
biztosításáról 

− A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési szolgáltatás biztosításáról 

− Bölcsőde épület tervezésének megrendeléséről 
− A bölcsőde épület tervdokumentációjának jóváhagyásáról 
− Kerékpárút tervezésének megrendeléséről 

 
A PFK Bizottság támogatta: 

− Ercsi Város Önkormányzatának a Segítő Partnerek a Foglalkoztatásban Szociális 
Szövetkezethez való csatlakozását, 

− Ercsi Város Önkormányzatának a Kifarill Szociális Szövetkezethez való csatlakozását, 
− A Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet 

megalapítását, alapszabályának elfogadását. 
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Nagyra értékelem városunkban működő civilek tevékenységét. Igyekszem programjaikon 
részt venni, s néhányban magam is aktívan tevékenykedem. 
Részt vettem a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ülésein, támogatom képviselőként 
munkájukat. Ünnepeiken, rendezvényeiken mindig örömmel vagyok közösségükkel.  
Támogatom a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. A ROMACT program sajnos 
véget ért, ugyanakkor elindult a TOP-os felzárkóztatási program, melynek előkészítésében, a 
szakmai vezetővel való egyeztetéseken vettem részt. Hiszem, hogy van értelme a 
következetes szakmai munkának.  
A Közbiztonsági Munkacsoport tagjaként az idén is azt tartottam szem előtt, hogy a jogkövető 
polgárok védelmében tegyünk meg mindent, akár a rendeletek módosításakor, akár a 
közbiztonsági Intézkedési terv végrehajtásakor. Ercsi bűnügyi statisztikája már mutatja az 
elmúlt két év kitartó munkájának eredményeit, ugyanakkor sok a tennivaló a békés egymás 
mellett élés elősegítése érdekében.  
 
Városi programjaink egyre színesebbek, színvonalasabbak, igyekeznek minden korosztályt 
megszólítani. Örülök a teltházas előadásoknak, melyekből volt szép számmal az idén, s 
sajnálom, ha egy-egy értékes előadást, remek előadót csak néhányan tisztelnek meg 
figyelmükkel az ingyenes belépés ellenére. 
 
Továbbra is szeretettel hívom és várom Önöket fogadóórámra, a városi rendezvényekre, 
ünnepségekre, ahol lehetőség van személyes és közösségeinket érintő kérdések 
megbeszélésére.  
S köszönöm eddigi bizalmukat, mikor megkerestek egy-egy ügy, probléma megoldása 
érdekében.  
 
Ercsi, 2017. november 29. 
 
 
     Tisztelettel:    
 

Gólics Ildikó  
       Ercsi Város Önkormányzat  
        képviselője 
 
 
Győri Máté polgármester elmondja, Karsai képviselő úr beszámolója sajnos még nem 
érkezett meg, ezért arról a határozati javaslatról a későbbiek során fognak szavazni. Majd azt 
kéri, hogy az előterjesztésen szereplő ötödik határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lippai Csaba képviselő 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
424/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Lippai Csaba képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Lippai Csaba képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
    Lippai Csaba képviselő 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 424/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

           BESZÁMOLÓ A 2017-OS ÉVBEN VÉGZETT KÉPVISELŐI MUNKÁRÓL 
 
 
A Humán Bizottság, és Ercsi Város Képviselő-testületének tagjaként a 2017-os évben is részt 
vettem a város életét befolyásoló döntések meghozatalában. Mind a bizottság, mind pedig a 
testület rendes és rendkívüli ülésein – egy-egy alkalom kivételével – részt vettem.  
Megbízatásomat továbbra is nagy kedvvel és örömmel végzem, javaslataimmal segítem a 
testület munkáját.  
Személyes ügyemnek tekintem a város civil szervezeteinek és sport egyesületeinek segítését.  
Fontos eredménynek tekintem, hogy a csónakházban valódi sportéletet sikerült kialakítani, 
számos rendezvénnyel, programmal ismét sikerült a város működő részévé tenni azt. 
Továbbra is kiemelt ügyként tekintek a Duna-parti fejlesztésekre, azok kialakításában is 
aktívan részt vállalok.  
Támogatni fogom, a szárnyaikat bontogató kulturális kezdeményezéseket, örömmel tölt el, 
hogy városunkban végre színházi műhely alakult.  
Az Ercsi web munkatársaként továbbra is nyomon követem a város eseményeit. 
Ezen a téren pozitív változásnak tartom, hogy bővített tartalmat tudunk kínálni a 
közönségnek.  
Kiemelt ügyként kezelem a sportcsarnok állapotát, ezen a téren az elmúlt évben már apróbb 
részsikereket is el tudtunk érni (csarnokvilágítás).  
Szerettem volna, ha egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható, böngészhető archívumot 
tudunk létrehozni a városi televízió nyersanyagaiból, ez a tervem egyelőre forráshiány miatt 
nem tudott megvalósulni.  
Büszkeséggel tölt el, hogy a Humán Bizottság tagjaként támogathattam diákjaink tanulását a 
Bursa Hungarica ösztöndíj révén.  
 
Az elkövetkező időszakban is a fent említett területekre kívánok fókuszálni majd, de nyitott 
vagyok egyéb, személyes, vagy közösségi ügyeinket érintő megkeresésekre is. 
 
 
   Tisztelettel: 
 
                                                                                                               Lippai Csaba 
                                                                                                   Ercsi Város Önkormányzata 
                                                                                                                  képviselő 
 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a hatodik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György alpolgármester 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
425/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Papp György alpolgármester 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Papp György alpolgármesternek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 425/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Alpolgármesteri beszámoló 
2016. december és 2017. november közt eltelt időszakról 

 
Tisztel Polgármester úr! 
Tisztelt képviselő társaim! 

 
A 2016-os év tapasztalataival gazdagodva igyekeztem még hatékonyabbá és gyakorlatiasabbá 
tenni munkámat.  Szeretnék beszámolni Önöknek ebben az évben végzett munkámról. 
Győri Máté polgármester úrral egyeztetve, a következő feladatokat kaptam: 

• Ercsi város közbiztonságával kapcsolatos Közbiztonsági Munkacsoport irányítása 
továbbra is.  A 2017-es év intézkedési tervének végrehajtása és ellenőrzése, illetve a 
2018 év előkészítése. 

• A város közlekedési rendje felülvizsgálatának előkészítése és képviselő testület elé 
terjesztése 

• Az EU által indított roma felzárkóztatási program helyi koordinálása, illetve ezekből 
adódó feladatok végrehajtása, ellenőrzése és egy hosszabb távú stratégia kidolgozása 

• civil szervezetekkel való kapcsolattartás illetve egy-egy területen tevékeny 
közreműködésem. 

• Polgármester úr általános helyettesítése, illetve polgármester úr kérésére különböző 
tárgyalásokon való részvétel. 

• általános feladatok: bizottsági – képviselőtestületi – kisebbségi önkormányzatok – 
referensi értekezletek – intézményvezetői értekezleteken való részvétel   

 
Ercsi város közbiztonsága: 
A mottóm továbbra is az, hogy élhető és vonzó legyen városunk a cégek és esetleg ide 
költözni vágyó emberek számára. Ezért most is elsődleges prioritás, hogy stabil közbiztonság 
legyen.  Havonta összeülő közbiztonsági munkacsoport a havi szintre lebontott feladatok 
meghatározásával és állandó egymásközti konzultációval meghozta a várva várt eredményt. 
Elöljáróban elszeretném elmondani, hogy míg a rendőrség által közölt adatok szerint 2014 
évben 1000 körüli bűnesetet regisztráltak, addig 2017 évre ez a szám drasztikusan 
lecsökkent, már csak 167 eset volt !!!    
Ehhez a jó eredményhez vezető út nem volt könnyű és tisztában vagyunk vele, hogy a 
megtartása szintén nehéz lesz. 
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Milyen intézkedéseket tettünk : 
A munkacsoport fölvette az év elején a MOL biztonsági szolgálat vezetőjével a kapcsolatot, 
ez lehetőséget adott arra, hogy a Mol kamerarendszere a város felé is pásztázva értesíti 
rendőröket, ha esetleg gyanús mozgásokat tapasztal. Ugyancsak együttműködést ajánlott fel a 
helyi vadásztársaság is. Velük kiegészülve egy komoly riasztási hálózat alakult ki, mely talán 
már reményt adhat arra, hogy a várost övező véderdőt megvédhessük és a felújított kápolna is 
védettséget élvez. 
 A szomszédság őr mozgalom sajnos nem hozta meg azt az eredményt, amit vártunk tőle. A 
munkacsoport ezért úgy döntött, hogy az időskorúak és rászorulók védelme fontosabb.  Ezért 
a szociális bizottság részére átadott 18 db eszközt. A Perzekútor Kft tájékoztatása alapján 
mondhatom, hogy a rendszer működik. Már életet is mentett és bűnelkövető is horogra akadt.  
Örömmel tapasztaltuk, hogy polgárőrségünk – Christe Rezső parancsnok vezetésével – a 
megye egyik legjobb szervezetévé nőtte ki magát. Ennek köszönhetően parancsnok úr a 
megyei vezetőség tagja lett. 
Szabó Zoltán r.alezredes beszámolója alapján az utóbbi két évben tapasztalható nyugodt 
időszak már régen nem volt Ercsiben /augusztus hónapban egyáltalán nem történt bűneset !!!/. 
Tudjuk, nem ülhetünk a babérjainkon.  Bízunk benne, hogy a 2017-es évforduló is nyugodt 
lesz – az előző év végékhez hasonlóan –, de fel vagyunk készülve, hogy kihívásokkal kell 
szembenéznünk. A munkacsoport igyekszik minél gyorsabban reagálni a kialakult helyzetekre 
November hónap végén megtartotta utolsó ülését a munkacsoport és elkészítette a 2018-os 
Intézkedési tervet. A városban működő egységek fölkészültek a téli időszakra. A város 
lakosságát folyamatosan tájékoztatjuk az ünnepek alatt is, ha kialakul bármilyen extrém 
időjárási helyzet WEB TV segítségével. 
Közel nem vagyunk az eredményesség felső határánál. Statisztikai adataink jók. Sok bűnözőt 
„kiiktattunk„ de a városban élő emberek szubjektív biztonságérzetén a statisztikai adatok 
javulása még nem tapasztalható.  A 2018-as év során ezen szeretnénk javítani. 
 
Ercsi város közlekedési rendjének felülvizsgálata és képviselő testület élé terjesztése 
A város közlekedési rendjét 5 évente felül kell vizsgálni. A tervezési munkát az 
önkormányzat egy szakértő cégre bízta, akik már korábban ezt a feladatot végezték Ercsiben.  
Az előkészületi munkákat a munkacsoport vállalta fel. Szabó Zoltán r. alezredes úr 
irányításával egy hónapon keresztül utcáról utcára járva mértük fel a jelenlegi helyzetet, majd 
tettünk javaslatot a változtatásokra. Ez a változtatás már időszerű volt a megnövekedett 
gépkocsi forgalom és a KRESZ szabályait nem mindig betartó polgártársaink miatt. A 
gyakorlati végrehajtás 2018 év tavaszától várható a munkacsoport javaslata szerint. 
 
Az EU által indított roma felzárkóztatási program 
Az Európai Parlament által elindított roma felzárkóztatási program a ROMACT keretén belül 
Forgács István ismert romaügyi szakértő és csapata kereste meg önkormányzatunkat. Ez a 
program egy merőben más megközelítésben szemléli az egyébként sem könnyű „roma 
helyzetet”. Nyíltan vállalt roma származása számunkra hitelessé tette az általa képviselt 
programot. Az alapelv az, hogy minden cigány közösség más és más, ezért a feladatokat is 
differenciáltan kell meghatározni.    
Ez a feladat egy nagyon összehangolt és komplex munka, mivel a családok szintjén kell a 
munkát elkezdeni. Első lépésben a családok helyzetének felmérése a feladat, pontosabban egy 
hasonlattal élve, mint amikor az orvos egy komplett kivizsgálást rendel el, majd a diagnózis 
felállítását követően a legjobb terápia alkalmazásával elkezdődik a beteg gyógyítása. Sajnos 
az EU, mint eddig sok másban is, nem volt következetes és az ígéretes program nem 
folytatódott. 
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Szerencsénk, hogy még sem fulladt kudarcba a kezdeményezés, mivel városunk elnyert egy 
pályázatot / TOP-5.2.1-15-FEI-2016-00002 /melyben lehetőség nyílt a munka folytatására és 
sikerült ehhez megnyerni Forgács Istvánt és csapatát. 
 
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás: 
A civil szervezetekkel való kapcsolattartást már egy fokkal jobb szinten sikerült 
megvalósítani.  
Elsődlegesen a Polgárőrséget említeném, melynek Polgármester úrral sok éve tagjai is 
vagyunk és lehetőségeinkhez képest szoktunk éjszakai szolgálatot adni, olykor rendőri 
közreműködéssel. 
Igyekszem segíteni az Ercsi Kinizsi SE munkáját, mint megválasztott elnökhelyettes a 
labdarúgó szakosztályban. Polgármester úr hathatós közreműködésének köszönhetően sikerült 
elindítani a már régóta várt új öltöző építését a TAO-s támogatások realizálásával. 
Részt veszek az Eötvös Nyugdíjas és a Honvéd Nyugállományúak klubjának rendezvényein. 
Érintettségem révén a Mozgáskorlátozottak Egyesülete munkáját is igyekszem támogatni. 
Az önkormányzat első egyhetes nyári gyermektáborában, mint szervező-segítő vettem részt.  
Rendszeresen rész veszek a Horvát és Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein 
tanácskozási joggal.  A Roma Önkormányzat munkájában a felzárkóztatási pályázat révén 
már tevőlegesen is részt veszek. 
 
Polgármester úr helyettesítése, illetve tárgyalásokon való részvétel 
Fejér Víz ZRT aktuális közgyűlésein való részvétel/helyettesítés 
Tárgyalás sorozat a MÁV Ercsi állomás felújítása ügyében a NIF Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel. 
HM ingatlangazdálkodás / közfeladatot ellátás céljából bérlő kijelölési jogról.                                                                 
 
Egyéb feladataim: 
A kötelező feladatok a testületi és bizottsági üléseken való részvétel. Minden bizottság 
munkájában havi rendszerességgel részt veszek. A testület munkáját elősegítő referensi 
értekezleteken szintén részt veszek. Nem rendszeresen, de az intézményvezetők értekezleteire 
is ellátogatok. Ebben az évben csak testületi ülés 21 volt! 
Kötelező feladatnak tartom a városi rendezvényeken való részvétel akár tevőlegesen is /pl. 
beszédek tartása/. 2017 évben minden rendezvényen jelen voltam. Minden hónap utolsó 
hetének hétfőjén fogadóórát tartok, de rendkívüli esetben mindig rendelkezésére állok a 
lakosságnak. 
 
Munkatársaimmal való kapcsolatom: 
Az alpolgármesteri feladat megtisztelő, ezért nem röstelltek még mindig kérdezni, mert a 
véleményem még mindig az, hogy a tanulás és a folyamatos információ gyűjtés az alapja 
mindennek. 
Győri Máté polgármester úr fokozatosan és türelemmel vezetett be az alpolgármesteri teendők 
rejtelmeibe. Úgy érzem, bizalommal van irántam és nyugodt lelkiismerettel bízza rám a 
várost, ha el kell mennie valamilyen okból kifolyólag. Dr. Feik Csaba jegyző úr segített a jogi 
értelmezések útvesztőjében egy egészséges, számomra is jól elfogadható koncepció 
kialakításában és ezt a segítséget most is megkapom. 
Képviselő társaimmal is sikerül egy a csapatmunkára alapuló jó együtt gondolkodást úgy 
kialakítani, hogy a célként az eredményesség és hatékonyság kerüljön előtérbe. Úgy érzem a 
már évek óta hatékonyan működő önkormányzati rendszerbe sikerült jól beilleszkednem.  
Köszönet a hivatal minden egyes dolgozójának, akik tanácsaikkal, segítőkészségükkel 
segítették munkámat és most már, mint munkatárs tekintenek rám. 
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Bizakodva nézek a jövőbe. Sok munkát elvégeztünk, remélem sokak megelégedésére. Bízom 
benne, hogy jó úton haladunk! 
 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 
 
                                            Papp György  
                                                                                                          alpolgármester  
 
Ercsi, 2017.11.30 
 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a hetedik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Propszt Zsolt képviselő 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
426/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Propszt Zsolt képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Propszt Zsolt képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Propszt Zsolt képviselő 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 426/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 
Propszt Zsolt 
Képviselői beszámoló 
 
Elsődleges célként tűztem ki magam elé, hogy kialakítsam a bizalmat az emberekkel, bárki 
bármikor megkereshessen a problémájával, kérdéseivel, véleményével, ami előbbre viheti 
azokat az elképzeléseimet ami mellett elköteleztem magam. 
Igyekeztem minden lehetőséget megragadni, hogy minden, ami Ercsiben történik, tudjak és 
maximálisan részt vegyek az ott folyó munkában. Munkám a napi személyes kapcsolatokra 
épül, ezért folyamatos visszajelzéseket kapok, amit tovább viszek az önkormányzati 
tevékenységeimbe, a problémákat a megfelelő helyre továbbítom.  
Legfőbb célom természetesen SINATELEP. Azt szeretném, hogy az ott lakó emberek is jobb 
és élhetőbb körülmények között éljenek. Az önkormányzat által megvásárolt közösségi ház 
felújításában tevékenyen részt vettem, úgy a munka részében, mint a szervezésben. 
Megújítottuk a Sinatelepért Egyesületet, az ő tevékenységüket is segítem. Részt vettem a 
sinatelepi családi nap és közösségi ház átadó szervezésében. Tartom a kapcsolatot a Sina  
Polgárőrség vezetőjével,problémáik megoldásában próbálok segítségükre lenni. Ahogy a 
munkám engedi, részt veszek a városi rendezvényeken. 
A DUNAKAVICS KFT-VEL szorosan együttműködve részt veszek a sinatelepi közmunka 
koordinálásában. Bizottsági munkám során képviselőtársaimmal és a külsős tagokkal 
igyekeztem elfogulatlanul és igazságosan az embereket segítő döntéseket hozni. Látom a 
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lehetőségeket és a további tennivalókat, valamint szívesen vállalom a kihívásokat a jövőben 
is. 
 
2017.12.06. 
 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a nyolcadik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sandi József képviselő 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
427/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Sandi József képviselő 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja alapján 
Sandi József képviselőnek a 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját e határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Sandi József képviselő 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 427/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Képviselői beszámoló 2017. évről 
 
Helyi képviselőként folyamatosan részt vettem a Képviselő-testület munkájában, a döntések 
előkészítésében, valamint javaslataimmal hozzájárultam a minél jobb hatékonyabb 
munkavégzéshez. A testületi üléseken részt vettem, fogadó óráimat megtartottam. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságnak tagja és elnökhelyettese vagyok, a 
bizottságban is folyamatosan elláttam a feladataimat, jelen voltam az ülésein és aktívan 
közreműködtem a munkában, néhány alkalommal levezetőelnökként is. 
Állandó tagja vagyok a Közbiztonsági munkacsoportnak. Itt is javaslataimmal segítem annak 
tevékenységét. 
Civil csoportoknak is tagja vagyok, így elősegítem a város aktív civil életét. Ezek a 
következők: Berkenye Baráti Kör, rendben tartjuk az Eötvös kápolna környékét, idén 
megépítettük a forráshoz levezető lépcsőt, kerékpártárolót készítettünk, stb. Az Eötvös 
nyugdíjas klubnak is tagja vagyok, a rendezvényeiken részt veszek. Mindezeken kívül a  
Római Katolikus  egyházközség Képviselő-testületének tagja vagyok . 
A civil élet számomra igen fontos, ezt bizonyítja a fentieken túl, hogy igyekszem minél több 
rendezvényen, eseményen részt venni! 
Idén februárban megalakítottam a Duna Herba Szociális Szövetkezetet, melynek Ercsi város 
is tagja, a szövetkezet fő célja, az álláskeresők és közfoglalkoztatottak visszavezetése a 
munka világába, vagyis állásteremtés, különösen azon 180 napon túli álláskeresőknek, akik 
amúgy nehezen tudnának elhelyezkedni piaci szférában. Sajnos Ercsiben ezek száma igen 
magas (jóval 400 feletti). A Szociális Szövetkezet indult a „Fókuszban a közfoglalkoztatás 
alapjain szerveződött önkormányzati tagsággal bíró szociális szövetkezetek„ című pályázaton. 
A pályázatot szolgáltatási területre dolgoztam ki, 7 fő álláskereső foglalkoztatását vállaltam, 
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mint a szövetkezet elnöke, augusztusban benyújtottam a pályázatot. Október végére kiderült, 
hogy nyert a pályázat 52.410.000 Ft vissza nem térítendő támogatást a kitűzött célok 
megvalósítására! Vezetésemmel november 1-vel meg is kezdte a szövetkezet a projekt 
megvalósítását! 
 
                                                                                                                            Sandi József 
               helyi képviselő 
Ercsi, 2017. december 4. 
 
 

3. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 
munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-348/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. évi munkatervének elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
428/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. évi munkatervét e 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2018. január 1-től folyamatos  
 

„Melléklet a 428/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. ÉVI MUNKATERVE 
 
A képviselő-testületi ülések állandó helye:   Ercsi Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
A rendes ülések állandó kezdési időpontja: minden hónap utolsó keddje, 18.00 óra. 
 
A munkatervben meghatározottaktól eltérő időpontú ülések összehívását, azok időpontjának 
meghatározását az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet határozza meg. 
 
Január 30. 
  

Zárt ülésen: 
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1. A 2018. évi kitüntetések adományozásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Bizottságok 
  

Nyílt ülésen: 
  

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
    
2. A bizottságok 2018. évi ellenőrzési programjának elfogadásáról 
      Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
 Véleményezi: Bizottságok 
  
3. Ercsi Város Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti 

megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. Győri Máté polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének 

megállapítása 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

5. Győri Máté polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
6. Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Bizottságok 

 

7. Tájékoztató az Ercsi város közszolgálati műsorainak gyártásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 Véleményezi: Humán Bizottság,   
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Február 13. 

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

tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
2. A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Bizottságok 

 
3. Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható 
összegéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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4. Tájékoztató az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről és az 
adóztatásról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezi: Bizottságok 

 
5. A polgármesteri cafetéria-juttatás meghatározásáról 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 
Előterjesztő: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
7. Az óvodai beiratkozás idejének meghatározása 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: a Humán Bizottság 
 

Március 27. 
   

1.  A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
 tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
2. Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve elfogadásáról 
      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
 közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 
 költségelszámolás elfogadásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

      
Április 17. 
Közmeghallgatás (Ercsi Eötvös József Művelődési Ház), 17:00 óra 
  

1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
2. Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

4. Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

5. Közérdekű kérdések és javaslatok 
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Április 24.   
       

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Bizottságok 

 
4. Vagyonkimutatás a vagyonállapotról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

6. Ercsi Város környezetének állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjeszti: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
7. A Vertikál Zrt., illetve a Dészolg Kft. tájékoztatója a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos tevékenységről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Beszámoló az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit 
Kft. szakellátási és gazdálkodási tevékenységéről  
Előterjesztő: ügyvezető 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

9. Beszámoló az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdálkodási tevékenységéről és 
működéséről 
Előterjesztő: ügyvezető 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

10. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatára 
érkezett pályázatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: a Humán Bizottság 
 

Május 29. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
 tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
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      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. Beszámoló az Ercsi Szociális Szolgálat tevékenységéről, az intézményben folyó 
 szakmai munka értékelése 

Előterjesztő: intézményvezető         
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

  
3. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének 
 ellátásáról 

            Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke 
     Véleményezi: Humán Bizottság,   

Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

4. Tájékoztató Ercsi város közbiztonsági helyzetéről – a  rendőrség és a   polgári őrségek 
 tájékoztatói 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
 intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A nyári gyermekétkeztetésről   
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, Humán Bizottság 

 
Június 26. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 

2. Az óvodák beszámolói a 2017/2018. évi nevelési év tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezetők 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

3. Az  óvodai csoportok számának meghatározása 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
Július: ülésezési szünet 
 

Augusztus 28. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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2. A Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz való csatlakozási szándékról 
Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

3. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Bizottságok 
 

8. Tájékoztató az Ercsi város közszolgálati műsorainak gyártásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 Véleményezi: Humán Bizottság,   
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

Szeptember 25. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
2. A Fejérvíz Zrt. beszámolója az Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
3. Beszámoló az Ercsi Egészségügyi Központ alapellátási tevékenységéről 

Előterjesztő: intézményvezető             
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
4. Beszámoló az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit 

Kft. szakellátási és gazdálkodási tevékenységéről  
Előterjesztő: ügyvezető 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

5. Beszámoló az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdálkodási tevékenységéről és 
működéséről 
Előterjesztő: ügyvezető 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

6. Az óvodák tájékoztatói a 2018/2019. évi nevelési év beindításáról 
Előterjesztő: intézményvezetők 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

Október 30. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

2. Az intézmények helyiségei bérleti díjának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
Humán Bizottság 
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3. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. A közterület-használat díjainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. A temetői díjak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A helyi adók felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteknek a 
szakmai és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolói 
Előterjesztő: a gazdálkodó szervezetek vezetői 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
November 27. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
2. Tájékoztató az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről és a peres 

ügyekről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Tájékoztató az önkormányzat által megbízott közbeszerzési szakértő tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Az Ercsiben működő általános iskolák felvételi körzeteiről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
5. Tájékoztatató a polgármester éves munkájáról, jutalmának megállapítása 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester          
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. A 2019. évi önkormányzati rendezvények körének meghatározása 

Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke 
Véleményezi: Humán Bizottság 
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7. Az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 
közzétételéről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezi: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

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

December 11. 
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
2. A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve  

Előterjesztő: Győri Máté polgármester          
Véleményezi: Bizottságok 

  
3. Tájékoztató a bizottságok éves munkájáról 
     Előterjesztő: Bizottsági elnökök 
 Véleményezi: Bizottságok 
 
4. A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
    Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
    Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság             
 
5. A 2018. évi képviselői tájékoztatók elfogadása 

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

 
6. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezi: Bizottságok  
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4. napirendi pont: A 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról és a 2018. évre 
vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-354/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
először az első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 
módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
429/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, továbbá 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
terv módosítását e határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
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„Melléklet a 429/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
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Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 
jóváhagyásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
430/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a 2018. 
évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
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 „Melléklet a 430/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
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5. napirendi pont: A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-353/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának 
elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
431/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervet 
módosítja és e határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Pusztai Attila 
közbeszerzési szakértőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Dr. Feik Csaba jegyző               
  Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő  

Határid ő: azonnal, illetve folyamatos  
 

„Melléklet a 431/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 

KÖZBESZERZÉSI TERV 2017 

Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő út 20.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján 2017. évre az alábbi 
közbeszerzési tervet fogadja el.  

 2017. évben tervezett közbeszerzések: 

  A közbeszerzés 
tárgyának tervezett 

kezdete 

A szerződéshez rendelt 
elnevezés 

Közbeszerzés 
értéke 

(nettó összegben) 

A közbeszerzés 
tárgyai 

I.  2017.február Temető fenntartása és 
üzemeltetése 

5 x 5 000 000,- Ft= 
25 000 000,- Ft 

Szolgáltatás            

Kbt. Harmadik rész 
113.§ (1) bekezdése 
szerint 
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6. napirendi pont: A Duna-parti területfejlesztési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-372/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. melléklete, majd hozzáteszi még, a tervet a képviselők, a Pénzügyi 
Bizottság és a Tervezők Tanácsának tagjai is megismerhették, azt elfogadásra javasolták. 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy a terv elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-parti területfejlesztési terv 
jóváhagyásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
432/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a Duna-parti területfejlesztési terv jóváhagyásáról 
 

II.  2017. április Utak, járdák felújítása 43 307 000,- Ft 

+9 448 820,- Ft = 
52 755 820 Ft 

 

Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 
115.§ (1) bekezdése 

szerint 

III.  2017. augusztus 

 

Közétkeztetés (3 év) 3 x 73 016 000,- 
Ft= 219 048 000 Ft 

Szolgáltatás 

Kbt. Harmadik rész, 
nyílt eljárás 

(hirdetményes) 

Kbt. Harmadik rész 
118. § (1) bekezdése 

szerint 
IV. 2017. november Személyszállítás (2 év) 18 hó x 2 400 000,- 

Ft = 432 000 000,- 
Ft 

Szolgáltatás 

Kbt. Harmadik rész 
113. § (1) bekezdése 

szerint 
V. 2017. november TOP-1.4.1-15 

„Foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmény, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével”, mini 
bölcsőde építése 
 

46 173 591 Ft        
+25 177 942,- Ft = 

71 351 533,- Ft 

Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 
115.§ (1) bekezdése 

szerint 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Köztársaság tér Duna-parti 
területének a Konstruma Mérnöki Iroda Kft. által készített kiviteli terv tervdokumentációját 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal  

 
7. napirendi pont: A Tiszti Klub felújítási tervének jóváhagyásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-371/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszti Klub felújítási tervének 
jóváhagyásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
433/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a Tiszti Klub felújítási tervének jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszti Klub felújítására vonatkozó, Máté 
Erika tervező által készített tervdokumentációt jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

8. napirendi pont: A kerékpárforgalmi hálózati terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-345/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
terv elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kerékpárforgalmi hálózati terv 
jóváhagyásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
434/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a kerékpárforgalmi hálózati terv jóváhagyásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabolcs Mérnökiroda Kft. által tervezett 
kerékpárforgalmi hálózati terv tervdokumentációját jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal  
 

9. napirendi pont: A kerékpárút közúti biztonsági audit tervezésének megrendeléséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-370/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kerékpárút közúti biztonsági audit 
tervezésének megrendeléséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
435/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a kerékpárút közúti biztonsági audit tervezésének megrendeléséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti biztonsági AUDIT tervezésének 
megrendelését támogatja 413.000 Ft + ÁFA összegben a Global-Construct Tervező és 
Szolgáltató Kft. árajánlata szerint. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot a 
pályázati támogatás terhére biztosítja.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a tervezési szerződés megkötésére, az engedélyezési eljárás lefolytatásának 
megkérésére. 
                          
Felelős: Győri Máté polgármester  

  Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2018. január 15.  
 

10. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-347/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról 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: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
436/2017. (XII.12.) 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: 2018. január 5., a pályázat elbírálására: a Képviselő-

testület 2018. április havi soros ülése 
 

„Melléklet a 436/2017. (XII.12.) 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. május 1-től 2023. április 30-ig szól. 
 
A munkavégzés helye:  
Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István u. 12-14. 
 
A munkakör megnevezése: Közművelődési szakember  
 



65 
 

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; 
- személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan; 
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- 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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11. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba 
Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről szóló 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-365/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
határozat visszavonásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna 
Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről szóló 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
437/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó 
Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 256/2017. 

(VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Duna 
Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet közötti közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről szóló 256/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozatot visszavonja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
12. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében előirányzat 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-366/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
438/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. 
évi költségvetésében a karbantartási kiadások közül a beruházások sorra történő 640.025,- Ft 
előirányzat átcsoportosításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és felkéri Ábrahám Gabriella 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
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jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
    Ábrahám Gabriella intézményvezető  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

13. napirendi pont: Az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében 
előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-367/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a gyermekorvosi pályázat 
sajnos eredménytelenül zárult, azt újra ki fogják írni. Most a doktornő munkájának 
kifizetéséhez szükséges az előirányzatot átcsoportosítani, a következőkben azt már az OEP 
fogja finanszírozni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az előirányzat átcsoportosításáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
439/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Egészségügyi Központ 
2017. évi költségvetésében a beruházások közül a dologi kiadások közé történő 566.000,- Ft 
előirányzat átcsoportosításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és felkéri Dr. Várföldi Tamás 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, továbbá 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, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

14. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-373/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében az utak téli 
felkészítése érdekében előirányzat átcsoportosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
440/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az önkormányzat költségvetésében az utak téli felkészítése érdekében előirányzat 
átcsoportosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében az utak téli felkészítése érdekében a 2017. évi költségvetésében a dologi 
kiadások közül a beruházások sorra történő 2.700.000,- Ft előirányzat átcsoportosításához.  
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok alapján hozzájárul az Ercsi Város 
Önkormányzata és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti, utak téli felkészítésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Orbán Balázs ügyvezetőt a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

15. napirendi pont: A behajthatatlan- és kisösszegű követelések számviteli 
nyilvántartásból történő kivezetésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-351/2017. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
19. számú melléklete), majd elmondja, a témát a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, s azt a 
javaslatot tette, hogy a Törökkút KHT. kintlévőségei ne kerüljenek kivezetésre, azokat 
próbálják meg behajtani. Ezért az első határozati javaslatot úgy módosítja, hogy a kivezetésre 
kerülő összeg 3.098.907 Ft. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a behajthatatlan és kisösszegű követelések 
Ercsi Város Önkormányzat számviteli nyilvántartásából történő kivezetéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
441/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a behajthatatlan és kisösszegű követelések Ercsi Város Önkormányzat számviteli 
nyilvántartásából történő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a behajthatatlan és kisösszegű 
követelések összesen 3.098.907,- Ft értékű kivezetését Ercsi Város Önkormányzat számviteli 
nyilvántartásából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. december 31. 
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Győri Máté polgármester ezután a második határozati javaslatról kéri a szavazást. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a behajthatatlan és kisösszegű követelések 
Ercsi Polgármesteri Hivatal számviteli nyilvántartásából történő kivezetéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
442/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a behajthatatlan és kisösszegű követelések Ercsi Polgármesteri Hivatal számviteli 
nyilvántartásából történő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a behajthatatlan és kisösszegű 
követelések összesen 79.297,- Ft értékű kivezetését az Ercsi Polgármesteri Hivatal számviteli 
nyilvántartásából. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   

  Dr. Feik Csaba 
Határid ő: 2017. december 31. 

 
16. napirendi pont: A Kossuth Lajos Általános Iskola tájékoztatójáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-363/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazzanak róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola tájékoztatója 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

443/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
a Kossuth Lajos Általános Iskola tájékoztatója elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Németh Mária Margit intézményvezető              
Határid ő: azonnal 
 

17. napirendi pont: Az Ercsi Kinizsi Sportegyesület kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-356/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi SE támogatási szerződéseinek 
módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
444/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Kinizsi SE támogatási szerződéseinek módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Kinizsi SE és Ercsi Város 
Önkormányzat között létrejött, 1016-102/2016. és 932-108/2017. iktatószámú támogatási 
szerződések elszámolási határidejének 2018. december 15-re történő módosításához azzal, 
hogy a támogatások összegét az egyesület a műfüves pálya felújítására használja fel pályázati 
önrészként.  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Kinizsi SE és Ercsi Város 
Önkormányzat között létrejött, 932-106/2017. iktatószámú támogatási szerződés elszámolási 
és visszafizetési határidejének 2018. szeptember 30-ra történő módosításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: a 1016-10/2016 és 932-108/2017 iktatószámú támogatási szerződések elszámolási 

határideje: 2018. december 15. 
                  a 932-106/207 iktatószámú támogatási szerződés elszámolási és visszafizetési 

határideje: 2018. szeptember 30. 
 

18. napirendi pont: Az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről 
                  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-374/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
kérelem elbírálásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Római Katolikus Egyházközség 
kérelméről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
445/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Római Katolikus Egyházközség kérelméről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Római Katolikus 
Egyházközség és Ercsi Város Önkormányzat között létrejött, 932-109/2017. iktatószámú 
támogatási szerződés elszámolási határidejének 2018. január 31-re történő módosításához.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve 2018. január 31. 
 



72 
 

19. napirendi pont: Az Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó szerződés 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-357/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd elmondja még, a szerződés módosításával 
lehetőség nyílik majd arra, hogy a vállalkozó – az önkormányzat engedélyével – a felvett 
anyagot, az elkészült műsorokat tovább adja. Kérdezi, van-e kérdés, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy arról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város műsorainak gyártására 
vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
446/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város műsorainak gyártására 
vonatkozó, Marczinka Ákos egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződést e 
határozat melléklete szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a módosított vállalkozási 
szerződés aláírására, valamint a szerződés 3.10. pontja szerint szükséges előzetes engedélyek 
megadására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2018. január 1-től folyamatos  
 

„Melléklet a 446/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 
Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő utca 20.) képviseletében Győri Máté 
polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
Marczinka Ákos egyéni vállalkozó (2451 Ercsi, Szent István u. 58.; képviseli: Marczinka 

Ákos) mint Ercsi Város közszolgálati műsorainak gyártását és sugárzását ellátó vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
1.  Jelen szerződés tárgya Ercsi város közszolgálati műsorainak gyártása, az alább 
részletezett  teljesítési keretek kiemelt figyelembevételével: 

 
1.2.    Havi 40 perc – negyedévenként (3 hónapot átfogóan) átlagosan – közéleti tartalmú 

beszámoló, ideértve az önkormányzati tájékoztatókat, kulturális beszámolókat, 
közéleti eseményekről való tudósítást, önkormányzati-intézményi anyagok készítését 
és terjesztését az Önkormányzat web-es felületein (városi weboldal, városi Facebook 
oldal - HD minőségben, kb. 2-5 perc/ beszámoló hosszúságban). A szerkesztőnek kb. 
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10% mozgástere van a közélet és a sport témakörei között a rugalmasabb 
időkihasználás miatt; 

 
1.3.  Havi 20 perc sport, szabadidő, egészséges életmód körét érintő műsoranyagok 

készítése és terjesztése az Önkormányzat – web-es felületein (városi weboldal, városi 
Facebook oldal – HD minőségben, ide értve bármely működő ercsi-egyesületi 
rendezvény terjesztését, kb. 2-5 perc/ beszámoló hosszúságban. A szerkesztőnek kb. 
10% mozgástere van a közélet és a sport témakörei között a rugalmasabb 
időkihasználás miatt; 

 
1.4. A városi intézmények (Ercsi Eötvös József Általános Iskola, Ercsi Kossuth Lajos 

Általános Iskola, Ercsi Napfény Óvoda, Ercsi Hétszínvirág Óvoda, Ercsi 
Polgármestrei Hivatal, Ercsi Szociális Szolgálat, Ercsi Eötvös József Művelődési Ház 
és Könyvtár, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., Ercsi Egészségügyi Központ, Ercsi 
Egészségügyi Központ Kft.) választott, legalább egy héttel előre egyeztetett 
programjainak – kérés szerint szerkesztett rövidített, vagy szerkesztett teljes 
hosszúságú – évente egy alkalommal történő bemutatása, valamint annak (általuk  
Vállalkozó rendelkezésére bocsátott) digitális adathordozón történő rögzítése és 
átadása; 

 
1.5.  Havi programajánlók, előzetes ajánlók, promóciók készítése; 
 
1.6.  Az 1.2-1.5. pontban említett, műsor-anyagok kategorizálása és archiválása a 

megrendelő által biztosított hardveren (HDD, amelyet a Megrendelő biztosít a 
Vállalkozó számára) és/vagy szerveren. 

 
1.7.  Minden gyártási és terjesztési tárgyhónapot megelőző hónap utolsó hetében személyes 

egyeztetés a szerződő felek és az érintett intézményvezetők között a tervezett 
programokról és a prioritásokról. 

 
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA  

  
2.1.            A szerződést felek 2017. június 1-től 2019. december 31-ig terjedő időtartamra kötik. 
 
2.2. Szerződést bármelyik fél indokolás nélkül – 60 nap felmondási idővel – felmondhatja 

a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. 
 

3. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI  
 
3.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt 

tevékenységet saját szervezésében végzi az e tevékenységre vonatkozó 
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. Vállalkozó egyúttal kijelenti, hogy – 
már a jelen szerződés aláírásának időpontjában – rendelkezik a szolgáltatás ellátásához 
szükséges professzionálisan felszerelt stúdióhelyiséggel, eszközökkel, 
berendezésekkel, szakhatósági engedélyekkel és személyi feltételekkel. 

         
3.2 Vállalkozó köteles a teljesítés helyéül szolgáló stúdióhelyiséget biztosítani, 

karbantartani, üzemeltetni – a megajánlott vállalkozói díjon felüli – külön díjazás 
nélkül. 
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3.3.          Vállalkozót a műsorok készítéséért teljes körű szerkesztői felelősség terheli, kivéve 
azon műsorközvetítési hibákat, amelyek harmadik személy felelősségi körében 
merülnek fel. 

  
3.4.          Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között 

folyamatosan biztosít legalább 1 fő, minimum középfokú végzettséggel és legalább 3 
éves, az elektronikus média területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakembert. 

  
3.5.          Vállalkozó nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben rögzített díjból fedezi a szolgáltatás 

költségeit – így a professzionálisan felszerelt stúdióhelyiség esetleges bérleti díját és 
üzemeltetésének költségeit, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközöket, 
berendezéseket –, biztosítja az alkalmazottak bérköltségeit, a szükséges tárgyi 
feltételeket, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakhatósági engedélyek 
beszerzésének költségeit. A Vállalkozó által biztosított stúdióhelyiség címe: 2451 
Ercsi, Szent István u. 58. 
  

3.6.           Vállalkozó Ercsi város közszolgálati műsorainak elkészítéséhez szükséges összes 
tárgyi és személyi feltételt köteles biztosítani, így különösen: 
  
a) a szükséges stúdió technikai berendezéseit – a 2017.04.18. napján kelt, nyertes 

pályázati ajánlatában rögzített szakmai-technikai feltételek szerződésszerű 
biztosítása mellett – melyek alkalmasak a közszolgálati műsorok internetes 
bemutatása; 

b) a nyersanyagok elkészítésének feltételeit; 
c) a műsorok komplex utómunkáinak elvégzését. 
 

3.7.          Vállalkozó az Ercsi várost érintő aktuális közérdekű információk és témák 
tekintetében a műsorszerkesztés folyamán köteles figyelembe venni és iránymutatónak 
tekinteni – amennyiben azt a technikai, jogi feltételek valamint a műsoridő 
megengedik – Megrendelő, valamint a Megrendelő képviseletében eljáró személy 
javaslatait. A javaslatokat a Megrendelő a Vállalkozóval a műsorszolgáltatást 
megelőzően legalább két héttel közli. 
  

3.8.          Vállalkozó köteles az elkészült, megosztásra került beszámolókat folyamatosan két 
példányban archiválni és megfelelően tárolva megőrizni a Megrendelő által biztosított 
adathordozón. A szerződés megszűnése után az archivált anyagokat köteles a 
Megrendelő részére – külön díjazás nélkül – átadni. 
  

3.9.          Vállalkozó az elkészült, megosztásra került műsorokat rögzítő archivált anyagot 
köteles kutatásokhoz történő felhasználás céljából – térítésmentesen – a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, szükség esetén sokszorosítani. 
  

3.10.       A szerződés teljesítése során készült anyagok vagyoni jellegű szerzői jogai 
(sokszorosítás, másolás, más célú felhasználás, átdolgozás, továbbfejlesztés) a 
Megrendelőt illetik. Szerződő felek rögzítik, miszerint a műsorok készítése során 
keletkezett nyersanyag is Megrendelő tulajdonát képezi. Harmadik személyek részére 
Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélyével adhat digitális másolatot azzal, hogy a 
Megrendelő képviselője által adott engedély – ellenkező megfogalmazás hiányában – 
az adott anyag másolati kiadására vonatkozik s nem személyhez kötött. Vállalkozó 



75 
 

jogosult az e körben felmerült költségeinek érvényesítésére harmadik személyekkel 
szemben, előzetes megállapodásuk alapján és mértékben.    
  

3.11.       Vállalkozó garantálja az igényelt szolgáltatás szabályszerű ellátását, valamint a 
Megrendelő által a jelen szerződés keretei között igényelt feladatok teljes körű 
ellátását. 

  
3.12.       Amennyiben a szolgáltatás körében panasz merül fel, azt a Vállalkozó köteles 48 órán 

belül kivizsgálni, érdemi intézkedést tenni, amely intézkedésről tájékoztatja a 
Megrendelőt. 
  

3.13.       Vállalkozó hibás teljesítés esetén minden hibásan megkezdett sugárzási óra után 
1.500.- Ft/ óra, azaz ezerötszáz forint/óra mértékű kötbér megfizetésére köteles. 
  

3.14.       Vállalkozó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a Megrendelővel 
szemben arra, hogy a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 
során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. 

 
3.15.       Megrendelő részéről a jelen szerződés tárgyát képező feladatellátás szerződésszerű 

teljesítésének ellenőrzésére az alábbi személy jogosult: Győri Máté polgármester. 
  
3.16.       Vállalkozó 6 havonta – június 30-ig és december 31-ig – köteles a Képviselő-testület 

felé írásbeli és szóbeli beszámolót készíteni a megelőző 6 hónap teljesített 
szolgáltatásairól. 
  

4. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI  
  

4.1.           Megrendelő a szerződés időtartama alatt vállalja, hogy a Vállalkozót segíti 
szerződéses feladatainak ellátásában és a szükséges információkat rendelkezésére 
bocsátja. 
  

4.2.           Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után haladéktalanul telefonon 
(utóbb pedig írásban is) köteles a Vállalkozóval közölni.   
  

4.3.           Megrendelő köteles a szerződésben meghatározott vállalkozói díjat határidőben 
megfizetni Vállalkozó részére. 
 

4.4.       Vállalkozó köteles közölni a Megrendelővel a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek nevét és szakmai tapasztalatát. 

 
5. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
5.1.  Szerződő felek kiemelten rögzítik, miszerint a műsorok rendszeres, jelen szerződésben 
előírt  tartalommal és megjelenésben - városi weboldal, Városi Facebook oldalra, HD 
minőségben -  történő realizálásához szükséges megállapodást vagy megállapodásokat 
Vállalkozó jelen  szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles megkötni, 
különös tekintettel arra, hogy  elfogadott nyertes ajánlatában kifejezett és egyértelmű 
vállalást tett az általa gyártott  műsoroknak a városi weboldal és városi facebook 
oldalakon történő megjelenésére.  Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ezen 
megállapodás létrejötte körében az  együttműködési kötelezettség kiemelt megtartásával jár 
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el és működik közre. 
 
5.2.  E szerződés teljes terjedelemben, az irányadó műszaki-szakmai lehetőségek rögzítése 
mellett hivatott szabályozni azt, hogy a Vállalkozó által készített műsorok milyen formában, 
az érintett felek (Vállalkozó, Kocka Kuckó Kft.) milyen kötelezettségvállalása és 
közreműködése mellett, milyen technikai feltételekkel és mely vállalt határidőkben kerülnek 
szerződésszerű megjelenésre. 
  
5.3.  Megrendelő rögzíti, hogy a Kocka Kuckó Kft. gazdasági társaság – a 2015.12.01. 
napján  kötött megbízási szerződés alapján – Ercsi Város honlapját programozza, karbantartja, 
valamint a felhasználó Önkormányzat és intézményei irányában kötelezettséget vállalt arra, 
hogy „adatokat, kép- és videoanyagot töltsön fel a rendelkezésére álló szerverre”. 
 

 6. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FE LTÉTELEK  
  
6.1.           Vállalkozót a szolgáltatás hibátlan, hiánytalan elvégzéséért bruttó 520.000,- Ft/ hó 

(ötszázhúszezer forint/ hó) vállalkozói díj illeti meg, melyet Megrendelő havonta, 
utólag, minden hónap 15. napjáig, de legkésőbb a számla kézhezvételének napját 
követő 30 napon belül, átutalással fizet meg a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése alapján a 
Vállalkozó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73601016-10182332 számú 
bankszámlájára. 
  

6.2.             A jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj tartalmaz minden 
olyan költséget, amelyet Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben 
Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. 

  
6.3.             A szerződés ideje alatt a szerződés ellenértéke nem módosítható. 

  
6.4.           A Vállalkozó által elvégzett munkát a szakmai teljesítést igazoló személy, illetőleg az 

általa megbízott személy felügyeli és ellenőrzi; ellenőrzési jogkörük kiterjed 
Vállalkozó valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységére. 

  
6.5.         A Vállalkozó a teljesítésigazolás birtokában jogosult havonta, utólag számlát 

benyújtani. 
  
6.6.          A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a vonatkozó 

jogszabályokban és e Szerződésben foglalt követelményeknek, ellenkező esetben 
Megrendelőnek nem áll módjában azt befogadni, az ebből eredő fizetési késedelemért 
Megrendelő nem tartozik felelősséggel. 
  

6.7.          Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés szerint 
teljesítendő kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 
alkalmazása kötelező. 
  

6.8.           Fizetési késedelem esetén a Felek a késedelem időszakára a Ptk. (2013. évi V. 
törvény) 6:155. § előírásai szerinti mértékben késedelmi kamatot jogosultak 
érvényesíteni egymással szemben. 
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7. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG  
  
7.1.           Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során 

megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. Felek ezen adatokat, 
tényeket kizárólag a másik fél írásban adott engedélyével jogosultak nyilvánosságra 
vagy harmadik személyek tudomására hozni, illetőleg bármely más módon 
hasznosítani. 

  
7.2.           Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség nem szűnik meg az idő múlásával, az a 

Szerződés megszűnését követően is fennáll (elévülés kizárása). 
  
7.3.           A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon adatokra, amelyek megismerését vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény vagy más jogszabály közérdekből elrendeli. 
  

8. KAPCSOLATTARTÁS  
  
8.1.           Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő (tartalmát módosító, 

megszüntető) nyilatkozataikat írásba kell foglalni és átvételi elismervénnyel igazolt 
közvetlen átadás, vagy a másik Fél jelen szerződésben megjelölt székhelyére címzett, 
tértivevényes levél útján kell kézbesíteni. Amennyiben a tértivevénnyel megküldött 
értesítés kétszeri kézbesítési kísérlet ellenére is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza 
a feladóhoz, úgy a felek az értesítést a második kézbesítési kísérlettől számított ötödik 
munkanapon kézbesítettnek tekintik. 
  

8.2.            Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki: 
  

a)      Megrendelő részéről: 
                          Győri Máté polgármester    
      Tel: 25/515-602 
     e-mail: polghivatal@ercsi.hu. 
   

b)      Vállalkozó részéről: 
               Marczinka Ákos 

Tel: 20/923-7071 
e-mail: marczinka.akos@freemail.hu 
   

Felek a kapcsolattartó személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni 
egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változást Felek nem tekintik a 
szerződés módosításának. 

 
9. A FELEK EGYÜTTM ŰKÖDÉSE 

  
9.1.           Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a 
szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. 
  

9.2.          Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően felek 
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kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés 
teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés 
további feltételeinek megteremtéséről. Felek a fentieken túlmenően haladéktalanul 
tájékoztatják egymást minden olyan további tényről, adatról, körülményről is, amely a 
jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

  
10. JOGVITÁK RENDEZÉSE  

  
10.1.           Felek egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatban közöttük 

felmerült jogvitát elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 
  
10.2.        Amennyiben az egyeztetés 30 (azaz harminc) napon belül nem vezet eredményre, 

Felek a jogvita eldöntése érdekében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulnak. 

  
11.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

  
11.1.       A Szerződés a felek teljes megállapodását tartalmazza, annak nincs semmilyen szóbeli 

vagy írásbeli kiegészítése, módosítása. 
  
11.2.       Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése a vonatkozó jogszabályok valamely 

rendelkezését sérti, érvénytelen, vagy a szerződés időtartama alatt érvénytelenné válik, 
annak érvénytelensége nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. 
Az ilyen érvénytelen rendelkezést a felek közös megegyezéssel olyan rendelkezéssel 
kötelesek pótolni, amely érvényes, és a lehető legjobban megközelíti az érvénytelen 
rendelkezés tartalmát. 

  
11.3.        A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit rendelik alkalmazni. 
 
11.4.       Jelen szerződés 4 (azaz négy) eredeti példányban készült, melyből 2-2 (kettő-kettő) 

példány a Megrendelőnél, illetve a Vállalkozónál marad. 
  
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
  
  
Ercsi, 2017.  
  
  
 
 
   Ercsi Város Önkormányzat     Marczinka Ákos egyéni vállalkozó  
                Megrendelő             Vállalkozó 
     képviseli: Győri Máté polgármester  
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20. napirendi pont: Az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról    
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-369/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. számú melléklete, majd elmondja még, a kérdést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, s azt a javaslatot tette a Képviselő-testület felé, hogy ne éljen az elővásárlási 
jogával. Ezért a határozati javaslatot annak megfelelően fogalmazza meg, s kéri, hogy aki 
abban a formában egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi – elutasító – határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
447/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi 1048/5/D. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Ercsi Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő Ercsi, 1048/5. hrsz-ú földterület tulajdonosi jogának gyakorlója nem kíván 
élni a földterületen lévő 1048/5/D hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.       
                    
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal 

 
21. napirendi pont: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

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

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-358/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy arról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
448/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – összhangban a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 21/2017. (X.24.) számú határozatában 
foglaltakkal – egyetért a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításával.  
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat melléklete szerinti – Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodását a 
módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá arra, hogy a Képviselő-testület döntését a Társulás Tanácsában 
szavazatával képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a Társulás tanácsának legközelebbi ülése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

„Melléklet a 448/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
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22. napirendi pont: Az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.:1882/2.) szám alatt lévő ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételéről szóló kérelemről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-359/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.: 1882/2.) 
szám alatt lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
449/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.: 1882/2.) szám alatt lévő ingatlan önkormányzati 
tulajdonba vételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Nefelejcs utca 2. (hrsz.: 1882/2.) 
szám alatti ingatlant nem kívánja önkormányzati tulajdonba venni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére  
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal 
 

23. napirendi pont: Az Ercsi, 032/3, 032/5. hrsz-ú külterületi földrészletek belterületbe 
vonásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-360/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 032/3., 032/5. hrsz-ú külterületi 
földrészletek belterületbe vonásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
450/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 032/3., 032/5. hrsz-ú külterületi földrészletek belterületbe vonásáról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az Ercsi, 032/3. és 032/5. 
hrsz-ú külterületi földrészleteknek a Helyi Építési Szabályzatban megfogalmazott cél szerinti 
belterületbe vonásához azzal a feltétellel, hogy a szükséges költségek a 2018. évi költségvetés 
terhére kerüljenek betervezésre.    
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összegnek az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe történő betervezésére.                         
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Felelős: Győri Máté polgármester   
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a 2018. évi költségvetés elfogadása 
 

24. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati ASP 
rendszerhez való csatlakozásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-361/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 28. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az 
önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
451/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalnak, mint az 
önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati költségvetési 
szervnek az önkormányzati ASP rendszerhez való, 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 8/A 
§-a szerinti csatlakozásával – összhangban az önkormányzat általi rendszercsatlakozással – 
egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a szolgáltatási szerződés aláírása 
 

25. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-362/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
először a pénzügyi előirányzatnak a 2018. évi költségvetésbe történő betervezéséről 
szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítése 

összegének 2018. évi költségvetésben történő biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
452/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítése összegének 2018. évi költségvetésben történő 

biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítésére 
meghatározott, szükséges pénzügyi előirányzatot a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2018. február 15. 

 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a rendelet megalkotásáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 
közszolgálati jogviszonyban álló felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőkre. 
 
2. § A Képviselő-testület – 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra – 
illetménykiegészítést állapít meg valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 
részére, melynek mértéke egységesen az alapilletményük 30 %-a. 
  
3. § Ez a rendelet a 2018. január 1-én lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2017. december 14. napján kihirdetésre került. 
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26. napirendi pont: A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 
szóló 22/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-350/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 30. melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. 
(X.28.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárásban 
az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete hatályon 

kívül helyezéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közigazgatási 

hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. (X.28.) önkormányzati 
rendelete. 

 
2. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
 

 
 

 
Győri Máté Dr. Feik Csaba 

polgármester jegyző 
 
 

 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2017. december 14. napján kihirdetésre került. 



114 
 

27. napirendi pont: Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 200-355/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Karsai Gergely képviselő egy havi 
tiszteletdíjának felajánlásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
453/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

Karsai Gergely képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Karsai Gergely képviselő egy 
havi tiszteletdíjának az Ercsi Római Katolikus Egyházközség részére tett felajánlását. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felajánlott egy havi, azaz 116.144,- Ft 
összegű tiszteletdíj költségvetési rendeletben történő előirányzat átcsoportosítását 
engedélyezi.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
elkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

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

28. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett 
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-368/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 32. számú melléklete, majd ahhoz néhány kiegészítést tesz. A 313/2017. 
(IX.26.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban elmondja, a kivitelezés befejeződött. Majd elmondja 
még, a személyszállítási közbeszerzési kiírásra egyetlen ajánlat érkezett be, melyet sajnos 
érvénytelenné kell nyilvánítani (egy értéket számmal kellett volna leírnia a pályázónak, ez 
azonban kimaradt), emiatt elképzelhető, hogy a jelenlegi szerződés meghosszabbítása 
érdekében egy soron kívüli ülés tartására lesz szükség. Majd a 363/2017. (XI.28.) Kt. sz. 
határozattal kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy az ülés napján kapott egy információt, 
mely szerint a Dunakavics Kft-nek január 6.-16. között kell kiköltöznie az épületből. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, 
hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
454/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

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

 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, 
megköszöni a munkát, s a Képviselő-testület 2017. december 12-i nyílt ülését 19.00 órakor 
berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 

Győri Máté        Dr. Feik Csaba  
              polgármester          jegyző 
 
  
             Balázs Mária         Lippai Csaba 
                 képviselő            képviselő 
             jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő 
  
 
 
 

 
 


