
Tisztelt Ercsi Polgárok! Kedves Választóim! 

Jelen beszámolómmal kívánok eleget tenni tájékoztatási kötelességemnek az Ercsi Lakosság 

felé 2014-2015. évi képviselői munkámról. 

A társadalmi megbízatást nagy örömmel látom el, minden tudásommal, képességemmel a 

város közösségének érdekeit igyekszem a döntések meghozatalánál képviselni. 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság (PFK Biz.) elnöke, a Humán Bizottság 

elnökhelyettese tiszteket töltöm be. Tagja vagyok a Közbiztonsági Munkacsoportnak. 

A PFK Biz. 5 fővel kezdte meg munkáját, melynek tagjai: Gólics Ildikó képviselő (elnök), 

Sandi József képviselő (elnökhelyettes), Karsai Gergely képviselő (jegyzőkönyv-hitelesítő), 

Sira Magdolna külsős tag, Prekop Antal külsős tag. Bizottságunk alakulásakor mi is követtük 

azt a szándékot, hogy minél kevesebb fővel hozzuk azt létre, így a költségvetési 

takarékosságot magunkra nézve is kötelezőnek tekintettük. 

2014-ben 2 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott.  

Főbb határozatok témái: 

1) Temetkezési szolgáltatási díjak felülvizsgálata 

2) A helyi adók mértékének felülvizsgálata 

3) Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola és az Eötvös József Művelődési Ház és 

Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapítása 

4) Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft megalakítása 

5) Az Ercsi Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat Víz- és Csatornamű 

Zrt. közötti üzemeltetési megállapodás megkötése 

 

 

2015-ben 10 rendes és 18 rendkívüli ülést. 

Főbb határozatok témái: 

1) Ercsi Város Önkormányzat részére a 1826/2014. (XII.23.) Korm. határozat alapján 

jóváhagyott 300.000.000,- Ft összegű, Ercsi város feladatainak biztonságos 

finanszírozása érdekében nyújtott támogatás felhasználása 

2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási irodájának megszüntetése 

3) Ercsi Város Önkormányzata és a Junior Vendéglátó Zrt. közötti, „Közétkeztetés 

biztosítása oktatási és szociális intézmények számára” koncessziós szerződés 

felülvizsgálata 

4) Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

5) Ercsi Dunakavics Kft. részére történő feladatátadások  

6) A Közbiztonsági koncepció és intézkedési terv  

7) Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

8) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatának karbantartására és 

felügyeletére pályázat kiírása 

9) Az Ercsi Dunakavics Kft. üzleti tervének és költségvetésének elfogadása 

10) Az Ercsi Dunakavics Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása 

11) Az Ercsi Dunakavics Kft. tevékenységi körei bővítése 

12) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete elfogadása 



13) Az Ercsi MH Helyőrségi Klub épületének létesítménygépészeti és belsőépítészeti 

tervezése 

14) Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Gazdasági Programja, fejlesztési 

terve 

15) Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő átvilágításáról, helyzetértékelő 

tanulmányáról, akciótervéről 

16) A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlása 

17) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás  

18) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri 

feladatok 

19) Utak, járdák felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírása 

20) Ercsi Város Környezeti Fenntarthatósági Programjának elkészítéséről az „Ercsi Város 

szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030. 

azonosítószámú projekt keretében 

21) Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 

közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés megkötése 

22) Integrált Településfejlesztési Stratégia koncepciója 

23) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Szervezetének racionalizálása, a Kft. 

munkavállalói létszámának csökkentése 

24) Az Ercsi Kispusztai úton és környezetében található, illegálisan elhelyezett hulladék 

felszámolása 

25) Központi költségvetésből kapott 300 millió forint átcsoportosítása 

26) A közterület-felügyelői státusz kiváltása érdekében az Ercsi Polgármesteri Hivatalban 

egy fő köztisztviselő alkalmazása 

27) Az Eötvös József Általános Iskola felújítására vonatkozó közbeszerzési pályázat 

kiírása 

28) Ercsi Város Önkormányzat részére működési hitel felvétele 

29) Az Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének energetikai felújítására 

vonatkozó tervek elkészíttetése 

30) Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és fűtéskorszerűsítés 

és a Baczakó Péter Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítására vonatkozó 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás  

31) KEOP-2015-5.7.0 számú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztésére” vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás megindítása 

32) A KEOP-2015-5.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztésére” elnevezésű pályázatban előírt kommunikációs kötelezettségek teljesítése 

33) A házhoz menő, kétkukás elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges 

hulladékgyűjtő edények beszerzésére előirányzat biztosítása 

34) Az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) 

elfogadása 

35) Ercsi város területére forgalom szabályozó táblák beszerzése 

36) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás biztosítása érdekében versenyeztetési felhívás közzététele 

37) Az Ercsi város közigazgatási területén lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

megszüntetése 

38) Az Ercsi Tiszti Klub felújítására vonatkozó feltételes közbeszerzési ajánlattételi 

felhívás kiírása 

39) A Hétszínvirág Óvoda riasztórendszerének korszerűsítésére, és az új épületrészben 

riasztórendszer kiépítésére előirányzat biztosítása 



40) A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan felújítására előirányzat 

biztosítása 

41) Az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. között „Ercsi Város 

Önkormányzat weblapjának működtetése és karbantartása” tárgyú megbízási 

szerződés megkötése 

42) A Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelme 

43) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője személyének megbízása 

44) A 2393/2 számú ingatlan és a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének 

hasznosítása 

45) Az „Ercsi MH Helyőrségi Klub” felújítására vonatkozó közbeszerzési felhívás 

elbírálása 

46) A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési felhívás 

közzététele 

47) A szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzéséről szóló közbeszerzési felhívás 

közzététele 

48) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építéséről szóló közbeszerzési felhívás kiírása 

49) A 2393/2 hrsz-ú ingatlan és a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének 

hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás közzététele 

 

A bizottsági ülések rendkívül magas száma és a tárgyalt napirendek kiemelkedően magas 

száma (2014-ben: 3 bizottsági ülés – 78 db határozat és 2015-ben 28 bizottsági ülés – 379 

határozat) is tükrözi az elvégzett munka mennyiségét.  

A 2014-es év végén kapott 300.000.000,00 Ft-os vissza nem térítendő állami támogatás 

felhasználását bizottságunk készítette elő, s a hozzá kapcsolódó pályázatokat, közbeszerzési 

kiírásokat. Az építési beruházásoknál jól együttműködik a PFK Bizottság a Közbeszerzési 

Bizottsággal, támaszkodik annak szakmaiságára. 

Emlékeztetőül az ebből a forrásból megvalósult projektek:  

1) Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése 

2) Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső udvar rendezése – Örökmozgó Park 

3) Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és fűtéskorszerűsítés 

és a Baczakó Péter Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítása 

4) Városgazdálkodási eszközök beszerzése 

5) Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása, civil központtá alakítása 

6) Utak- járdák felújítása 

7) Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen 

8) A Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása 

 

Pályázat útján további 150.000.000,00 Ft támogatást kaptunk az Eötvös József Általános 

Iskola energetikai felújítására, mely szintén befejezett projekt. Az iskola és a sportcsarnok 

épületegyüttese a Tűzoltótoronnyal Ercsi belvárosának meghatározó épületei, ezért is fontos, 

hogy megújulhattak, s szép, rendezett külsőt nyerhettek. Az iskola felújítása 

energiafelhasználás szempontjából is nagyon jelentős, hiszen a szigetelés, az ablakcsere és a 

fűtéskorszerűsítés miatt jóval kisebb energiaköltséget jelent majd a városnak. 



Bizottságunk több, az előző ciklusban megkötött szerződést felülvizsgált, ahol szükségesnek 

láttuk, javasoltuk a szerződések felbontását, s kedvezőbb ajánlatok alapján gazdaságosabb, új 

szerződést készítettünk elő a Képviselő-testületi Ülésre. 

Jelentős változás volt a városgazdálkodás terén, hogy a feladatokat egy 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonban lévő, nonprofit városgazdálkodási Kft. keretein belül képzeltük el. 

Ezért hoztuk létre a Dunakavics Kft.-t. A Kft. feladatai, a közmunka koordinálása mára már 

jól körülhatároltak. Az ügyvezető szervezeti felépítésben tett változtatásai lehetővé tették, 

hogy a management csökkentésével felszabaduló forrásokat szakképzett dolgozók félvételére 

fordítsa. A Dunakavics Kft. munkája megmutatkozik a közintézményekben gyorsan, 

szakszerűen elvégzett karbantartási munkálatokban, a város közterületeinek tisztán tartásában. 

A PFK. Biz. további feladatai voltak:  

Kiemelkedőbb, mindenkit érintő rendeletek, önkormányzati rendeletek módosításának, új 

rendeletek alkotásának véleményezése:  

1) A közterületek használatáról szóló 20/2008.(X.2.) Kt. számú rendelet 2-es 

mellékletének felülvizsgálata a közterület használati díjak módosítása 

2) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2013.(XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(VIII.29.) önkormányzati 

rendelete módosítása 

4) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 

(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

5)  A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 2/2007.(II.1.) 

önkormányzati rendelete felülvizsgálata 

6) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati 

rendelete módosítása 

7) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

8) Ercsi Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltatások, illetve intézmények igénybevételéről szóló 22/2004. (VI.30.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítása 

9) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

rendelet megalkotása 

10) Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 

(VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

11) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása 

12) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

13) Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó önkormányzati 

rendelet megalkotása 

14) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint 

az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények 

ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotása 

15) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

16) A közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása 



17) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

18) A temetői díjak felülvizsgálatáról és a köztemető használatának rendjéről szóló 

rendelet megalkotása 

19) Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) önkormányzati 

rendelete módosítása 

20) A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzatai rendelet 

21) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 

22) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015.(IV.1,) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Együttműködés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal: 

Családi gyökereimnél fogva kötelességem és szívügyem, hogy a rác hagyományokat ápoló 

Horváth Nemzetiségi Önkormányzat ülésein aktívan részt vegyek, munkájukat, programjaikat 

támogassam. A hagyományőrző Zorica Tánccsoport és a Jorgovani Énekcsoport rendszeres és 

várt fellépői a városi rendezvényeknek, s elismert szereplői nemzetiségi rendezvényeknek, 

hazai és külföldi kulturális fesztiváloknak. A jövőben is tenni fogok azért, hogy munkájuk 

eredményeképp a múlt öröksége része legyen ünnepeinknek, mindennapjainknak. 

Identitásunk megőrzésével gazdagítsuk Ercsit. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját is megalakulása óta figyelemmel kísérem, 

programjaik megvalósítását segítem tapasztalatokkal, ötletekkel. Örülök, hogy első nagy 

célkitűzésük, a vasútállomás közelében létrehozott sportpálya és közösségi tér működik, 

sajátjukként gondozzák. Remélem, hogy terveik az autentikus cigány táncok, népzene és 

szokások felelevenítésére szintén megvalósulhat. 

 

Önkéntes munka: 

Több olyan akcióban vettem részt, mely Ercsi megtisztításásra irányult. Szeretném, ha 

mindannyiunk örömére tiszta, szép, emberhez méltó környezetben élnénk és töltenénk el 

szabadidőnket. Első ilyen alkalam az Eötvös Kápolnához vezető út megtisztítása volt civil 

kezdeményezésre. Több teherautónyi szeméttől tisztítottuk meg az út első harmadát. Majd a 

Dunaparti Összefogás szervezésben szedtük össze a Kisdunánál és az Eötvös Kápolnához 

vezető úton, közvetlenül a Duna partján a szemetet. Sajnos a szemét mindig „újratermelődik”, 

de odafigyeléssel, jó példával talán mindig kevesebb lesz. Bízom benne, hogy mindenkinek 

igényévé válik a tiszta környezet és tenni is képes lesz érte. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Savanyúrétre szervezett szemétszedési akciójában is 

örömmel vettem részt. A kezdeti bizonytalanság után egyre többen csatlakoztak hozzánk. S a 

végén többen kifejezték örömüket a közös munka kapcsán. 

Az egykor szebb napokat megélt Angolkert bejáratát, az Angolkert utcát tisztítottuk meg 

frakciótársaimmal, barátainkkal, családtagjainkkal egy másik alkalommal. Örömmel töltött el 

minket és a környéken lakókat, hogy átjárhatóvá és használhatóvá vált az utca.  



 

Szeretettel hívom és várom kedves mindannyiukat fogadóórámra, a városi rendezvényekre, 

ünnepségekre, ahol lehetőség van személyes és közösségeinket érintő kérdések 

megbeszélésére. 

 

 

Tisztelettel:     Gólics Ildikó 

Ercsi Város Önkormányzat 

képviselője 

 

 


