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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. augusztus 25-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 
 

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

 
NAPIREND 

 
Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. A Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz való csatlakozási szándékról szóló 
napirend elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

2. Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződés 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Zubornyák Tímea termelő Ercsi Város címerének használatára vonatkozó 
kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) 
Kt. sz. határozat kiegészítéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

6. Az Ercsi Szociális Szolgálat részére karbantartási munkálatokra előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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7. A Szociális Szolgálatnál víztakarékos vízadagolók felszerelésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének 
rendbetételére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

10. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

11. A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításáról, új pályázati felhívás kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

12. Lakatos Erika, Ercsi, Eötvös u. 32. sz. alatti lakos pénzbeli térítés kifizetésére 
vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. A Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs Foglalkoztatási és 
Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesülettől érkezett, Ercsi tagintézmény 
megvalósítására irányuló ajánlatról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
14. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
tervezetének elfogadásáról és a települési hulladék elkülönített gyűjtésének 
bevezetésével kapcsolatban közmeghallgatás megtartásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A házhoz menő, kétkukás, elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges 
hulladékgyűjtő edények beszerzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

17. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Ercsi közigazgatási területén a gyepmesteri, kóbor állatok befogására vonatkozó 
feladatok ellátására és az állati eredetű melléktermékek elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó megbízási szerződésekről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. Az Ercsi, 2846/2. hrsz ingatlanon állati tetem égető áttelepítéséhez szükséges 
munkálatokra előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

21. Az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Ercsi, Teleki Blanka utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Neuhaus Kft. ingatlaneladásra vonatkozó ajánlatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. Az Ercsi, 0213/1. hrsz ingatlanon részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. A Polgármesteri Hivatal épületébe klíma berendezés telepítésére vonatkozó 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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27. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

29. A Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott soron kívüli nyílt ülésének 
napirendjéről szóló 265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról, a 
határozatnak új sorszámmal, változatlan tartalommal történő elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 

273/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. augusztus 25-i nyílt ülése 
napirendjeiről 

 
274/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz való 

csatlakozási szándékról szóló napirend elnapolásáról 
 
275/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 

vagyonvédelmére vonatkozó, a vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött 
szerződések felülvizsgálatáról 

 
276/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, 
pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési 
megállapodás megkötéséről szóló 262/2015.(VII.27.) Kt. 
sz. határozat visszavonásáról  

 
277/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, 
pályázati tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződés 
megkötéséről 

 
278/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, 
műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó megbízási 
szerződés megkötéséről 

 
279/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. Zubornyák Tímea termelő Ercsi Város címerének 

használatára vonatkozó kérelméről 
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280/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a civil és egyéb szervezetek városszépítő 

tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat 
kiegészítéséről 

 
281/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat Ercsi, Lejtősor 1. szám alatt 

lévő épületében a megrongálódott helyiségek 
helyreállítására előirányzat biztosításáról 

 
282/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat által működtetett Idősek 

Otthonában víztakarékos vízadagolók felszerelésére 
előirányzat biztosításáról 

 
283/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és 

környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról 
 
284/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői állására benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság 
megválasztásáról 

 
285/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 

pályázatának kiírásáról 
 
286/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról  
 
287/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat 

kiírásáról 
 

288/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. Lakatos Erika, Ercsi Eötvös u. 32. sz. alatti lakos 
500.000,- forint lakásvásárlási támogatás megfizetésére 
irányuló kérelmének elutasításáról 

 
289/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs 

Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú 
Egyesülettől érkezett Ercsi tagintézmény megvalósítására 
irányuló ajánlatról 

 
290/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet tervezetének elfogadásáról és a 
települési hulladék elkülönített gyűjtésének 
bevezetésével kapcsolatban közmeghallgatás 
megtartásáról 

 
291/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a házhoz menő, kétkukás, elkülönített hulladékgyűjtés 

bevezetéséhez szükséges hulladékgyűjtő edények 
beszerzésére előirányzat biztosításáról 

 
292/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzata megbízásából a Dunakavics 

Nonprofit Kft. és az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 
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közötti, Ercsi közigazgatási területén történő 
gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásra 
vonatkozó megbízási szerződés felmondásáról 

 
293/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. 

közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri 
tevékenység ellátására és a kóbor állatok befogására 
vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

 
294/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. 

közötti, Ercsi közigazgatási területéről az állati eredetű 
melléktermékek elszállítására és ártalmatlanítására 
vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

 
295/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi, 2846/2. hrsz ingatlanon állati tetem égető 

áttelepítéséhez szükséges munkálatokra előirányzat 
biztosításáról 

 
296/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról 
 
297/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Teleki Blanka utcai vízvezeték rendszer 

felújítására előirányzat biztosításáról 
 
298/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a Neuhaus Kft. (2451 Ercsi, Cukorgyári Ltp. 3.) 

megvásárlásának elutasításáról 
 
299/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi, 0213/1. hrsz.-ú rekultivált hulladéklerakóra 

részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítéséről 
 
300/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal épületébe klíma 

berendezés telepítésére előirányzat biztosításáról 
 
301/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt 

költségvetési szervek közötti munkamegosztási 
megállapodás jóváhagyásáról 

 
302/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 
 
303/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
304/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott 

soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről szóló 265/2015. 
(VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 
305/2015. (VIII.25.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott 

soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről  
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R e n d e l e t e k 
 

19/2015. (VIII.26.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 
(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
20/2015. (VIII.26.) ök. rend. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
 
21/2015. (VIII.26.) ök. rend.  a közterületek tisztántartásáról 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. 

augusztus 25-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
   Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő  
   Gólics Ildikó képviselő                          

 Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Lippai Csaba képviselő 
                         Propszt Zsolt képviselő                        
                         Sandi József képviselő 
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
                           
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2015. 
augusztus 25-i nyílt ülését 18.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 8 képviselő 
jelenlétével határozatképes, Karsai képviselő úr jelezte, hogy később tud csatlakozni. 
Elmondja, a kiküldött meghívón 28 napirendi pont szerepel, melyet egy sürgősségi 
indítvánnyal – mely egy határozat sorszám változásáról szólna – szeretne kiegészíteni. 
Kérdezi, van-e valakinek napirendeken kívüli mondanivalója? Miután senki nem kíván 
hozzászólni, elmondja, neki volna néhány napirend előtti hozzászólása, illetve Szabó Miklós 
úr jelezte még az ülés előtt, hogy néhány szót szeretne szólni. Ezután azt kéri, hogy aki 
egyetért a sürgősségi indítvánnyal kiegészült napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. augusztus 25-i nyílt 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2015. augusztus 25-i nyílt ülése napirendjeir ől 

 
Nyílt ülésen:  
 

1. A Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz való csatlakozási szándékról szóló 
napirend elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
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2. Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződés 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Zubornyák Tímea termelő Ercsi Város címerének használatára vonatkozó 
kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) 
Kt. sz. határozat kiegészítéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

6. Az Ercsi Szociális Szolgálat részére karbantartási munkálatokra előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A Szociális Szolgálatnál víztakarékos vízadagolók felszerelésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének 
rendbetételére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

10. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

11. A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításáról, új pályázati felhívás kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

12. Lakatos Erika, Ercsi, Eötvös u. 32. sz. alatti lakos pénzbeli térítés kifizetésére 
vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. A Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs Foglalkoztatási és 
Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesülettől érkezett, Ercsi tagintézmény 
megvalósítására irányuló ajánlatról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
14. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
tervezetének elfogadásáról és a települési hulladék elkülönített gyűjtésének 
bevezetésével kapcsolatban közmeghallgatás megtartásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A házhoz menő, kétkukás, elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges 
hulladékgyűjtő edények beszerzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

17. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Ercsi közigazgatási területén a gyepmesteri, kóbor állatok befogására vonatkozó 
feladatok ellátására és az állati eredetű melléktermékek elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó megbízási szerződésekről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. Az Ercsi, 2846/2. hrsz ingatlanon állati tetem égető áttelepítéséhez szükséges 
munkálatokra előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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



10 
 
 

21. Az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Az Ercsi, Teleki Blanka utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Neuhaus Kft. ingatlaneladásra vonatkozó ajánlatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. Az Ercsi, 0213/1. hrsz ingatlanon részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. A Polgármesteri Hivatal épületébe klíma berendezés telepítésére vonatkozó 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

27. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

29. A Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott soron kívüli nyílt ülésének 
napirendjéről szóló 265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról, a 
határozatnak új sorszámmal, változatlan tartalommal történő elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester átadja a szót Szabó Miklós úrnak. 
 
Szabó Miklós elmondja, örömmel látta, hogy elkészült a Tűzoltó torony, véleménye szerint 
nagyon szép lett, azonban azt szeretné kérdezni, hogy miért nem helyi vállalkozóval 
végeztették el ezt a munkát? Majd az utak felújításával kapcsolatban szintén azt a kérdést 
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teszi fel, hogy azt helyi vállalkozó végzi-e, mert ő a Strabag járműveit, embereit látja az 
érintett utcákban, s hozzáteszi, ő bizony furcsállná, ha az ott elvégzett munkákhoz a Strabag 
adná a nevét. Ugyanis, a 10-15 évvel ezelőtt felújított utcák (pl. az Arany János utca) ma is 
úgy néznek ki, mintha most készültek volna el, azonban a most felújított utcáknak sajnos nem 
tud ennyi időt jósolni.  
 
Győri Máté polgármester először a Tűzoltó toronnyal kapcsolatos kérdésre ad választ: a 
felújítást a Dunakavics Kft. végezte, Szabó úr talán az állványozó cég munkatársait láthatta, 
akik valóban nem ercsiek, rajtuk kívül azonban mindenki, aki ott dolgozott, helyi ember. 
Majd elmondja még, az építmény átadása 2015. szeptember 5-én 13 órakor lesz, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az utak felújításával kapcsolatban elmondja, a munkát 
szintén helyi vállalkozó nyerte meg, aki alvállalkozóként vonta be a Strabag Zrt-t. Azzal 
pedig, hogy az útfelújítás nem megfelelő minőségű, nem ért egyet, ugyanis kértek egy 
időszaki műszaki ellenőri véleményt, mely szerint az előírtnál vastagabb, szélesebb, 
megalapozottabb utak készültek el. A korábbi években elkészített útfelújításokkal 
kapcsolatban pedig az a véleménye, hogy azok bizonyára nem a mostaninak megfelelő 
költségvetésből készültek el. Továbbá emlékeztet arra, hogy ebben az évben annyi utca lett 
ellátva szilárd burkolattal, amennyi az elmúlt nyolc évben összesen. Ezután rátér az általa 
említett, napirendi pont előtti beszámolóra: elmondja, a 300 millió forintos állami támogatás 
terhére elkészült a Cukorgyári lakótelep közvilágításának felújítása, a városrész gyönyörű 
fénypompában úszik, ráadásul a korábbi 150 W-os izzók helyett 75 W-os izzók kerültek 
behelyezésre. Ugyanez megtörtént az Alsó- és Felső Sinatelepet összekötő útszakaszon is. 
Majd az elkövetkezendő programokról kíván néhány szót szólni: az Eötvös-napok szeptember 
3-án kezdődnek megnyitóval, koszorúzással, majd lesz St. Martin koncert, Trója című 
előadás, Ízek utcája, utcabál, majd 6-án Rally bemutató lesz a városban. A rendezvényre 
mindenkit szeretettel várnak. Majd, miután több napirendi pont előtti hozzászólás nem 
hangzik el, rátér az első napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: A Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz való csatlakozási 
szándékról szóló napirend elnapolásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-235/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, természetesen csatlakozni kívánnak a 
Bursa Hungarica Öszöntdíj pályázathoz az idén is, az elnapolásnak csupán annyi az oka, hogy 
– mivel a korábbi években ilyenkor már feltöltésre került a csatlakozási szándék az internetes 
felületen – a csatlakozási szándékról szóló döntéshozatal szerepel a Humán Bizottság 
munkatervében, azonban, mivel még nem jelent meg a felhívás, ezért van szükség az 
elnapolásra. Abban a pillanatban, ahogyan megnyílik az internetes felület, csatlakozni fognak 
a pályázathoz, s támogatják a felsőoktatásban tanulókat.  
 
Győri Máté polgármester megköszöni a kiegészítést, majd, miután több kérdés, hozzászólás 
nem hangzik el, kéri, hogy az elnapolásról szavazással döntsenek. 
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 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica című ösztöndíj 
programhoz való csatlakozási szándékról szóló napirend elnapolásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
274/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz való csatlakozási szándékról szóló 
napirend elnapolásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica című ösztöndíj programhoz 
való csatlakozási szándékról szóló napirend megtárgyalását a pályázati kiírás megjelenését 
követő képviselő-testületi ülésre elnapolja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a pályázati kiírás megjelenését követő rendes képviselő-testületi ülés 

 
2. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei vagyonvédelmére, a 

vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-247/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd hozzáteszi még, ügyvéd urakkal kíván a témával 
kapcsolatban tárgyalásokat folytatni, erre azonban a nyári szabadságolások miatt még nem 
volt lehetősége, ezért kéri a döntéshozatal elnapolását. Kéri, hogy aki egyetért az elnapolással, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 

vagyonvédelmére vonatkozó, a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására 
megkötött szerződések felülvizsgálatáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, a 
vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések 

felülvizsgálatáról 
 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 
vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó előterjesztést a 
Képviselő-testület 2015. szeptember 29-i ülésére elnapolja. 
            
                
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. szeptember 29-i ülése 
 

3. napirendi pont: KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó 
megbízási szerződés megkötéséről 



13 
 
 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-263/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
Miután nincs, először az első határozati javaslatról kéri a szavazást. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek 

kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 262/2015.(VII.27.) Kt. sz. 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 
a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötéséről szóló 262/2015.(VII.27.) Kt. sz. határozat visszavonásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 262/2015. (VII.27.) Kt. sz. 
határozat visszavonja. 

 
Felelős: Győri Máté polgármester    
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második határozati 
javaslatról szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek 

kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra 
vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
277/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” elnevezésű, pályázati tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződés 

megkötéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális 
Térségfejlesztési Kft. között kötendő – „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” elnevezésű – projektmenedzsmentre vonatkozó megbízási szerződés megkötését a 
Regionális Térségfejlesztési Kft. 6.935.450,- Ft + ÁFA árajánlata szerinti tartalommal 
támogatja a „ KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” elnevezésű pályázaton elnyert összeg terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére. 
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Felelős: Győri Máté polgármester    
Határid ő: 2015. augusztus 31. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a harmadik határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű, műszaki ellenőri feladatokra 

vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 
a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése” elnevezésű, műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó megbízási szerződés 
megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Regionális 
Térségfejlesztési Kft. között kötendő – „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” elnevezésű – műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó megbízási szerződés 
megkötését a Regionális Térségfejlesztési Kft. 4.020.000,- Ft + ÁFA árajánlata szerinti 
tartalommal támogatja a „KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű pályázaton elnyert összeg terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    
Határid ő: 2015. augusztus 31. 

 
4. napirendi pont: Zubornyák Tímea termelő Ercsi Város címerének használatára 

vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

              Véleményezte: a Humán Bizottság  
                     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 100-236/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a kérést a Humán és a 
Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, s támogatásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, 
kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zubornyák Tímea termelő Ercsi Város 
címerének használatára vonatkozó kérelméről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
279/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

Zubornyák Tímea termelő Ercsi Város címerének használatára vonatkozó kérelméről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zubornyák Tímea termelő részére az általa 
gyártott élelmiszeripari termékeken (húskészítményeken) az Ercsi Város jelképeiről szóló 
42/2000. (XI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint 
engedélyezi Ercsi Város címerének használatát: 
 
A jogosult megnevezése és címe: Zubornyák Tímea, 2451 Ercsi, Petőfi Sándor u. 48/1.  
Az előállítás anyaga:   papír 
Az engedélyezett felhasználás célja:  kereskedelmi forgalom 
Az előállításra engedélyezett mennyiség: 800 db/ év 
A terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötések: nincs 
A címer használatának díja:  3.000,- Ft/ év 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

5. napirendi pont: A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 
106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                      a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-233/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek városszépítő 
tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
280/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. 
határozat kiegészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek városszépítő 
tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
„Fodor István és Fodor Istvánné – Szent János Nagyhídnál fölállított Bosnyák Szent János 
szobor mellett lévő kert”. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

6. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat részére karbantartási munkálatokra 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-264/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd elmondja még, beérkezett az árajánlat, mely 
szerint 1.016.828 Ft-ba kerülne a helyreállítás, kéri, hogy a határozati javaslatba mindenki ezt 
az összeget írja be. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy aki elfogadja 
az előirányzat biztosítását, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Ercsi, Lejtősor 1. 

szám alatt lévő épületében a megrongálódott helyiségek helyreállítására előirányzat 
biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
281/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Ercsi, Lejtősor 1. szám alatt lévő épületében a 
megrongálódott helyiségek helyreállítására előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 1.016.828,- Ft előirányzatot biztosít az 
Ercsi Szociális Szolgálat Ercsi, Lejtősor 1. szám alatt lévő épületében megrongálódott 
helyiségek helyreállítására az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetésében, az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cserkutiné Herédi Erika megbízott intézményvezetőt a 
munkák megrendelésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
              Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető 
Határid ő: 2015. augusztus 31., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

7. napirendi pont: A Szociális Szolgálatnál víztakarékos vízadagolók felszerelésére 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-231/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. melléklete, majd hozzáteszi még, a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság egy intézményben javasolta a víztakarékos vízadagolók felszerelését, 
mégpedig ott, ahol a legtöbb víz fogy, s ez a Szociális Szolgálat Idősek Otthona, hiszen itt 
naponta 16 személy fürdetése zajlik. Itt történne az ún. próba, s ha itt beválik, akkor 
kerülhetne felszerelésre a többi intézményben is. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más 
javaslata? Miután nincs, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat által működtetett 

Idősek Otthonában víztakarékos vízadagolók felszerelésére előirányzat biztosításáról 
8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 



17 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
282/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat által működtetett Idősek Otthonában víztakarékos 
vízadagolók felszerelésére előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat által működtetett 
Idősek Otthonában víztakarékos vízadagolók felszerelésére bruttó 250.000 Ft előirányzatot 
biztosít az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetésében, az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.            
             
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
    Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos költségvetési rendelet módosítása  
 

8. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és 
környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-246/2015. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 10. számú melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki 
egyetért azzal, kézfelemeléssel jelezze. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár és környékének rendbetételére előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
283/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár és környékének rendbetételére 
előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár és környékének rendbetételére bruttó 970.744 Ft előirányzatot biztosít a 2015. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. szeptember 30., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
                           

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-234/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú mellékletét képezi, majd tájékoztat arról, hogy több jelentkező is 
van már. Miután összetett intézményről van szó, ezért a pályázat több féle végzettség meglétét 
írja elő, s ezek a képesítések egy emberben ritkán szoktak találkozni, ezért van az, hogy nem 
nagy az érdeklődés iránta. Itt szeretné megköszönni az intézmény megbízott vezetőjének, 
Kaposi Józsefnének azt, hogy a feladatok ellátásában derekasan helyt állt, az Eötvös-napokat, 
az Ikertalálkozót jól megszervezte. Az intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztása törvényi előírás, ezért ezzel az 
előterjesztéssel ennek a jogszabálynak kívánnak eleget tenni. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy a bizottság 
megválasztásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
284/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 
benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozandó bizottság megválasztásáról 

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

Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária, a bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

10. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-257/2015. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 12. számú melléklete), majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, hogy 
az intézményvezetői pályázat kiírásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 

pályázatának kiírásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
285/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
pályázatának kiírását e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2015. szeptember 1.,  

a pályázat elbírálására: a pályázati határidő lejártát követő első rendes Képviselő-
testületi ülés, de legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 60. nap 

 
„Melléklet a 285/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A, 20/B §- a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 
 

pályázatot hirdet 
 

az Ercsi Szociális Szolgálat (Ercsi, Lejtő sor 1.) intézményvezetői (magasabb vezető) 
munkakörének betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Az intézményvezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
jogviszony keretében kinevezhető szociális munkatárs vagy ápoló, gondozó munkakörbe. 
 
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 
intézményvezető 
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A határozott idejű megbízás kezdete:   2016. január 01.   
 
A határozott idejű megbízás lejárta:     2021. december 31. 



20 
 
 
A munkavégzés helye:  
Fejér megye, 2451 Ercsi, Lejtő sor 1. 
 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülte által meghatározott szociális 
közszolgáltatások megvalósítása, különösen:  
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása; Idősek, demens betegek nappali 
ellátása; Gyermekjóléti szolgáltatások; Szociális étkeztetés; Házi segítségnyújtás; 

Családsegítés                                                                                    
Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti 
ellátása, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. 
 
A szociális munkatárs, ápoló, gondozó munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: 
Közreműködés a jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülte által 
meghatározott szociális közszolgáltatások megvalósításában. 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései, az egyéb juttatásra az önkormányzat költségvetési 
rendeletében foglaltak az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 8.2. pontjában az intézményvezető 

munkakörre, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész 1. Gyermekjóléti 
szolgáltatás pontjában a magasabb vezető munkakörre meghatározott valamely 
szakirányú felsőfokú képesítés, 

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett gyakorlat,  

- a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletre figyelemmel szociális szakvizsga, illetve annak a 
kinevezés, vezetői megbízás kezdő időpontjától számított két éven belül történő 
megszerzése, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem 
mentesül, 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- szakmai önéletrajzot, 
- szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok másolatát, 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési programot, fejlesztési elképzeléseket. 
- írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a benyújtott 

pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, illetve a hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, 
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  

- kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a 
9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletre figyelemmel a szociális szakvizsga – a kinevezés, 
vezetői megbízás kezdő időpontjától számított – két éven belül történő megszerzését, 
ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül, 
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- nyilatkozatot, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn,  

- nyilatkozatot, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondokság alatt, 
továbbá 

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, 
illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§- 
ában meghatározott kizáró ok. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, továbbá 
- a településen meglévő szociális életkörülmények ismerete 

 
A pályázat benyújtási határideje, módja:     
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 35. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázati határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 
pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 
 
A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázót a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve a pályázatokat Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottsága véleményezi, majd a pályázati határidő 
lejártát követő első rendes ülésén a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala, Ercsi Város Önkormányzat 
internetes portálja, Ercsi Híradó (helyi újság). 
 
A pályázatokat lezárt borítékban Ercsi Város Polgármesteréhez (2451 Ercsi, Fő u. 20.) írásban 
kell benyújtani. 
 
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  
 

 
 

11. napirendi pont: A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására 
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, új pályázati felhívás kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-258/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd kéri, ha bárki bármiben tud segíteni annak 
érdekében, hogy a megfelelő háziorvost megtalálják, jelezze a testület, illetve doktor úr felé. 
Az első határozati javaslattal – jelentkező hiányában – a pályázat eredménytelenné 
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nyilvánításáról szükséges döntést hozni, a második határozati javaslat pedig a pályázat újra 
kiírásáról szól. Elmondja, felmerült a képviselőkben az, hogy a pályázat láthatósága, 
meghirdetése elég szűkös, országosan nem látható, s talán ez lehet az oka annak, hogy nincs 
pályázó. Javasolja, hogy a pályázatot jelentessék meg az Egészségügyi Közlönyben, illetve a 
Magyar Orvosi Kamara honlapján. Kérdezi, hogy az előző pályázati kiírás megjelent-e ezeken 
a fórumokon? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző válaszol: elmondja, a pályázati kiírás csak a város honlapján, illetve 
az újságban jelent meg, azonban nem számítottak arra, hogy ennyire érdektelenségbe fullad a 
dolog. Ígéretet tesz arra, hogy utánanéz a hirdetésnek az Egészségügyi Közlönyben történő 
megjelentetése lehetőségének.  
 
Győri Máté polgármester sajnálja, hogy korábban nem jelentették meg más fórumokon a 
pályázati felhívást, azonban azt is hozzáteszi, talán ez a magyarázat arra, hogy miért nem 
jelentkezett rá senki. Majd hozzáteszi még azt is, hogy Dunaújváros és Ercsi között 4 körzeti 
orvosi álláshely áll üresen. Bízik abban, hogy ha szélesebb körben került meghirdetésre, az 
eredményt fog hozni. Majd, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy az 
előterjesztésen szereplő első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi 
körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
286/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi 
körzet ellátására, a 180/2015. (V.26.) Kt. sz. határozata alapján kiírt pályázatát 
eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással 
döntsenek, a pályázati kiírás közzétételének helyét kiegészítve az Egészségügyi Közlöny 
lapjával, illetve a Magyar Orvosi Kamara honlapjával.  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására pályázat kiírásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
287/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására e határozat melléklete szerint pályázatot ír ki.  
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A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a pályázatokat a pályázati 
határidő lejártát követően terjessze véleményezésre a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság, majd döntésre a Képviselő-testület elé.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2015. szeptember 1.,  

      a pályázat elbírálására: 2015. november 24. 
 

„Melléklet a 287/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 
152. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
  

pályázatot hirdet 
  
az Ercsi III. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi 
tartalommal: 
  
A munkavégzés helye: 
Ercsi Egészségügyi Központ, 2451 Ercsi, Esze T. u. 14. 
  
Ellátandó lakosságszám: 1493 fő 
  
Ellátandó település: Ercsi 
  
Ellátandó feladat: 
Ercsi Város közigazgatási területén a III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes 
körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel. 
  
Az állás betöltésének feltételei: 

-        a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) 
EüM rendelet 11.§-a szerinti képesítés; 

-        az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 

-        a praxis vállalkozói vagy közalkalmazotti formában történő működtetése; 
-        büntetlen előélet; 
-        Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás. 

  
A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok: 

-        végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 
-        részletes szakmai önéletrajz; 
-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
-        vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság társasági 
szerződésének, alapító okiratának másolata; 
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-        vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén 
15 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Járási 
Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez; 

-        nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában 
résztvevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait 
megismerhessék. 

 
A megbízás időtartama:  határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, 
üzemeltetés részletes feladatait rögzítő feladat-ellátási szerződés alapján. A praxis 
működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 
megkötése alapján. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31. 
  
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton egy példányban kell 
benyújtani Ercsi Város polgármesterének címezve a 2451 Ercsi, Fő u. 20. címre. A borítékra 
kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”. 
Egyéb információt Győri Máté polgármester nyújt a 25-515-602 telefonszámon. 
  
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 24. 
A pályázati határidő lejártát követően, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
véleményének birtokában a Képviselő-testület dönt a pályázatról.  
A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően 
azonnal. 
  
A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított. 
  
A rendelő bérleti díja havonta 55.000.-Ft, melyet a nyertes pályázó fizet az intézményt 
üzemeltető Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére.  
  
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
Ercsi Város Honlapja 
Ercsi Híradó helyi újság 
Magyar Orvosi Kamara honlapja 
Egészségügyi Közlöny 
 
 

12. napirendi pont: Lakatos Erika, Ercsi, Eötvös u. 32. sz. alatti lakos pénzbeli 
térítés kifizetésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-237/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottság a kérést 
megtárgyalta, s azt megalapozatlannak találta, ezért ő is ezt hozná határozati javaslatként a 
Képviselő-testület elé. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a kérelem elutasításával, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Erika, Ercsi Eötvös u. 32. sz. alatti 
lakos 500.000,- forint lakásvásárlási támogatás megfizetésére irányuló kérelmének 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

288/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 
Lakatos Erika, Ercsi Eötvös u. 32. sz. alatti lakos 500.000,- forint lakásvásárlási 

támogatás megfizetésére irányuló kérelmének elutasításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Erika, Eötvös u. 32. sz. alatti lakos 
500.000,- Ft lakásvásárlási támogatás megfizetésére irányuló kérelmét, mint teljességgel 
megalapozatlant elutasítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

13. napirendi pont: A Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs 
Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesülettől érkezett, Ercsi 
tagintézmény megvalósítására irányuló ajánlatról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-232/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
15. számú melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslat 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai 
Integrációs Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesülettől érkezett Ercsi 

tagintézmény megvalósítására irányuló ajánlatról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 
a Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs Foglalkoztatási és 

Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesülettől érkezett Ercsi tagintézmény megvalósítására 
irányuló ajánlatról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a jogszabályi rendelkezésekre 
– nem tudja támogatni a Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs Foglalkoztatási 
és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesületnek az Ercsi tagintézményre vonatkozó 
megvalósítási szándékát. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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14. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi 
Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-261/2015. számú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy a költségvetési rendelet módosításának elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 10. §-
a helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

        
    „10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 191 fő, melyből 

103 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő és 66 fő a munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozó munkavállaló.  

(2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: 
  

  a) Ercsi Város Önkormányzat                      11 fő  teljes munkaidős munkavállaló                       
60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott  

  b) Ercsi Polgármesteri Hivatal              22 fő teljes munkaidős köztisztviselő    
        2 fő teljes munkaidős munkavállaló 
  c) Ercsi Napfény Óvoda              34 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
  d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda             15 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

              e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és  
      Könyvtár         6 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

         1 fő részmunkaidős közalkalmazott  
  (4 órás)  

             g) Ercsi Egészségügyi Központ   12 fő teljes munkaidős közalkalmazott   
              h) Ercsi Szociális Szolgálat    27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
          1 fő részmunkaidős közalkalmazott  

   (4 órás)   
                   Összesen:                          191 fő”. 
     
  2.§ (1) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép. 
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3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
4. § Hatályát veszti az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 7/2013. (II.26.) önkormányzati 
rendelete. 
    
 
           Győri Máté      Dr. Feik Csaba 
                            polgármester                     jegyző 

 
Záradék: Ez a rendelet 2015. augusztus 26. napján kihirdetésre került.      
 

„Melléklet a 19/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez”
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15. napirendi pont: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetének elfogadásáról és a települési hulladék 
elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatban közmeghallgatás megtartásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-260/2015. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd elmondja még, a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek megszüntetésre kerülnek, helyettük minden háztartáshoz – a meglévő egy kuka mellé 
– még egy kuka kerül, ezáltal a száraz és nedves hulladékot elkülönítve lehet majd gyűjteni. 
Havi kettő ürítés történik majd, illetve – naptár szerint – minden hónapban egy alkalommal 
lehetőség van arra, hogy PET palackokat, zöld hulladékot tartalmazó zsákokat el lehet 
helyezni a kuka mellett, s azok is elszállításra kerülnek. A határozati javaslatban kitűzésre 
került a témával kapcsolatos közmeghallgatás időpontja is, mely a következő: 2015. 
szeptember 21. 18 óra. Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Miután nincs kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet tervezetének elfogadásáról és a települési hulladék elkülönített 
gyűjtésének bevezetésével kapcsolatban közmeghallgatás megtartásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
290/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének 
elfogadásáról és a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével 

kapcsolatban közmeghallgatás megtartásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet tervezetét e határozat melléklete szerinti elfogadásra javasolja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési hulladék elkülönített gyűjtésének 
bevezetésével kapcsolatban közmeghallgatást tart.  
A közmeghallgatás időpontja: 2015. szeptember 21. 18.00 óra 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. a közmeghallgatás időpontja 
 

„Melléklet a 290/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2015(…..…..) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

(tervezet) 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. A rendelet hatálya 
 

 1. § A rendelet hatálya az Ercsi Város közigazgatási területén lévő ingatlanokra és azok 
ingatlanhasználóira teljed ki. 

 2. § (1) Az ingatlanhasználó a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel jogosult és köteles a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást folyamatosan igénybe venni. 

 (2) Nem terjed ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége a 
beépítetlen ingatlanokra. 

 (3) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok ingatlanhasználói a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást minden év április 1. és szeptember 30. közötti használati szezon alatt 
kötelesek igénybe venni.  

 (4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó nem köteles az általa elkülönítetten gyűjtött 
hulladék esetében a hulldékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére. 

 
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének általános 

szabályai 
 

3. § (1) Ercsi Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) e rendeletben foglaltak 
szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart 
fenn. 
(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány 
út 132.; a továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik. 
(3) A Társulás gyakorolja a közszolgáltató kiválasztásának jogát, így a települési hulladékkal 
kapcsolatos tevékenység ellátásáról közszolgáltatási szerződésben állapodik meg, amely 
tartalmazza a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, a teljesítésének területi 
kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát, valamint annak 
rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a közszolgáltatás teljesítését. 
(4) Ercsi Város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére a Társulás által kiválasztott, kizárólagosan jogosult közszolgáltató 
(a továbbiakban: Közszolgáltató) a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 
Polgárdi, Bocskai utca 39.). 
 
(5) A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 
ártalmatlanítására és kezelésére az alábbi tartalommal: 
 

a) az ingatlanhasználó által összegyűjtött települési hulladék heti egy alkalommal történő 
átvételére és elszállítására; 

b) az elkülönített hulladékgyűjtés keretében az ingatlanhasználó által szelektíven 
gyűjtött, újrahasznosítható hulladék (műanyag, Tetra-Pak, fém, porcelán, papír, 
műanyag) évi 12 alkalommal, a hulladékgyűjtő naptárban a szelektív hulladék 
gyűjtésére megjelölt napokon házhoz menő rendszerben történő begyűjtésére; 
 

c) az elkülönített hulladékgyűjtés keretében az ingatlanhasználó által összegyűjtött, 
biológiailag bomló hulladéknak a vegyes hulladékkal egy gyűjtőedényben, heti egy 
alkalommal történő átvételére és elszállítására; 

 
d) az elkülönített hulladékgyűjtés keretében az ingatlanhasználó által szelektíven 

gyűjtött, újrahasznosítható üveg hulladéknak a hulladékgyűjtő pontra kihelyezett 
konténerben történő begyűjtésére, és szükség szerinti időpontban történő elszállítására; 
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e) házhoz menő lomtalanítás keretében évi egy alkalommal, az ingatlanhasználóval 
egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett, feleslegessé vált használati tárgyak, 
eszközök, bútorok elszállítására; 

f) a külön megállapodás keretében üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarból az összegyűjtött 
hulladékok szükség szerinti időpontban történő rendszeres elszállítására; 

 
g) az a)-f) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési hulladék 

elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására. 
 
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséhez – a gyűjtési, szállítási tevékenységre 
vonatkozóan – alvállalkozót vesz igénybe. Az alvállalkozó a DÉSZOLG Dunamenti Építő és 
Szolgáltató Kft. (székhelye: 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.). 

 
3. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 
 4. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszony – amely alapján a 

Közszolgáltató által biztosított közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi – kezdő 
időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és 
lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette vagy – ennek hiányában – 
amikortól a közszolgáltatás igénybe vételének lehetősége az ingatlanhasználó számára 
rendelkezésre áll. 
(2) A Közszolgáltató és a természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybe 
vételére nem köteles írásban közszolgáltatási szerződést kötni egymással. A szerződés 
megkötésének elmaradása vagy későbbi megkötése azonban nem befolyásolja a 
közszolgáltatás (1) bekezdésben említett – szerződéskötéstől független – kezdő időpontját. A 
szerződéskötés bármilyen okból történő elmaradása nem mentesíti az ingatlanhasználót a 
közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a díjfizetés teljesítése alól. 
(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen: 
a) a Közszolgáltató megnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, számlavezető 
pénzintézetének nevét, számlaszámát, környezetvédelmi azonosító adatait; 
b) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó adatait; 
c) a közszolgáltatási hely címét; 
d) a közszolgáltatáshoz igénybe vett hulladékgyűjtő edény űrmértékét, darabszámát, típusát; 
e) a közszolgáltatás díját. 

 5. § (1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az 
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal – értesíti. 
(2) A hulladék gyűjtésének, elszállításának e rendelet és a közszolgáltatási szerződés alapján 
meghatározott rendjét – az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség 
figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót írásban 
értesíti. 

 6. § Az üdülőingatlanok használói által fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 
éves hulladékgazdálkodási díj 50%-a. 

 
4. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 
 7. § (1) A Közszolgáltató az e rendeletben előírt szabályok szerint a rendelet hatálya alá 

tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítja. 
(2) A közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató negyedévente 
utólag számlázza ki az ingatlanhasználó részére. 
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy az 
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általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - a 
számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni. 
(4) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató felé meg kell fizetnie annak az 
ingatlanhasználónak, akinek a részére a közszolgáltatást a Közszolgáltató felajánlotta, illetve 
akinek a részére a közszolgáltatás igénybevétele rendelkezésre áll. 
(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon 
a kötelezettségét teljesítette. 

 8. § (1) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
köteles végezni. 
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató – ha a károkozás neki felróható okból 
következett be – elsődlegesen a dolog térítésmentes kijavításával orvosolja. A Közszolgáltató 
a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Amennyiben a gyűjtőedény 
nem javítható, a Közszolgáltató az edényt kicseréli. Ha ez 15 napon belül nem lehetséges, 
pénzbeni kártérítést köteles fizetni. Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a 
használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót 
terheli 
 

 9. § (1) A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő 
ingatlanhasználókról a közszolgáltatással összefüggésben nyilvántartást vezetni. 

 (2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatást igénybe vevő vagy annak igénybe vételére 
kötelezett ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj 
behajtásához, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetéséhez 
szükséges adatbázis létrehozása és működtetése. A Közszolgáltató a személyes adatok 
kezelésére csak a közszolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
jogosult. 
(3) A Közszolgáltató a nyilvántartásában a természetes személyek esetében csak a 

természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely, születési idő, 
lakcím) kezelheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak az 
ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt adatszolgáltatásra, hatósági 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
közszolgáltatási díj-hátralékok behajtására használhatja fel. A díjhátralék megfizetésére 
történő felszólítás eredménytelensége esetén a (3) bekezdésben meghatározott adatokat a 
Közszolgáltató a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – a díjhátralék behajtása érdekében – 
átadhatja. 

(5) A Közszolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról Az adatokat 
védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás 
vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

(6) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt – a közszolgáltatással összefüggő – 
személyes adatok nyilvánosságra hozatalára. 

 
5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 
 10. § (1) Az ingatlanhasználó a biológiailag lebomló vegyes hulladékot a többi települési 

hulladéktól elkülönítve, a tulajdonát vagy bérleményét képező gyűjtőedényben gyűjti, és azt a 
Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja. 

 (2) A település közigazgatási területén a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló 
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gyűjtőedénybe nem helyezhetőek el a szelektív gyűjtéssel érintett alábbi újrahasznosítható 
hulladékok: 

a) műanyag, 
b) papír, 
c) fém, 
d) fehér és színes üveg. 

 

 (3) Az ingatlanhasználó a települési műanyag-, papír-, fém-, és üveghulladékot a vegyes 
hulladéktól elkülönítetten köteles gyűjteni. 

 (4) Az ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött települési – fehér és színes üveg – 
hulladékot, a hulladékgyűjtő pontokon található gyűjtőedényekbe helyezheti el. 

 11. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás teljesítéséért – a (2)-(4) bekezdésben 
meghatározott kivételekkel – közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj megfizetése 
negyedévente utólag, számla ellenében történik.   
(2) Az ingatlanhasználót nem terheli közszolgáltatási díj-fizetési kötelezettség a tulajdonában 

lévő beépítetlen ingatlan (telek) után. 
(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azon ingatlan után – ide 

nem értve a 6.§- ban említett ingatlanok használóit – , amelyben legalább három hónapig 
senki sem tartózkodik, és emiatt azon hulladék sem keletkezik. Ennek feltétele, hogy az 
ingatlanhasználó a szüneteltetésre vonatkozó írásbeli kérelmét a szüneteltetés megkezdése 
előtt legalább 30 nappal, annak oka és várható időtartama feltüntetésével és az ok 
megfelelő igazolásával együtt a Közszolgáltatóhoz eljuttassa. 

(4) Az ingatlanhasználónak nem kell külön közszolgáltatási díjat fizetnie a 10.§ (2) 
bekezdésében meghatározott – szelektív gyűjtőedényben gyűjtött – hulladék 
elszállításáért, továbbá a hulladékgyűjtő pontokon a fehér és a színes üveg-hulladék és a 
hulladékgyűjtő udvarban a települési hulladék elhelyezéséért. Nem kell továbbá díjat 
fizetnie az ingatlanhasználónak a 20.§- ban meghatározott nem rendszeres 
közszolgáltatásért. 

 12. § Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha 
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

 
6. A hulladékszállítás rendje 

 
 13. § A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza 

meg. A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező szállítási 
napok mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont 
változik, arról a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat értesíti. 

 
 14. § A Közszolgáltató a hulladék elszállítását 

a) kertes családi házas övezetben hetente egy alkalommal; 
b) telepszerű, többszintes lakóépületekkel rendelkező lakóövezetben, valamint a 

Közszolgáltató által elhelyezett l,1 m3-es tároló edények esetén hetente legalább két 
alkalommal 

a hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező gépjárművel végzi. 
 

7. A hulladékgyűjt ő edény rendelkezésre bocsátása 
 

 15. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjti, és ahhoz a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a tulajdonában vagy bérleményében lévő 
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gyűjtőedényt veszi igénybe. 
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező műanyag, Tetra-Pak, papír, fém és 
porcelán hulladékot az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló szelektív gyűjtőedényben 
elkülönítve gyűjti és a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározott gyakorisággal, 
díjmentesen átadja. Az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedényt a benne elhelyezhető 
típusú, fajtájú vagy jellegű települési hulladéknak megfelelő jelzéssel (matricával) a 
Közszolgáltató látja el. 
(3) A vegyes (biológiailag lebomló) hulladék elszállítására, illetve elszállításra való 
előkészítésére 
a) szabványosított, azonosító chippel ellátott 80, 110, 120, 240 vagy 770 literes 
gyűjtőedényt, 
b) szabványosított, azonosító chippel ellátott 1.1 m3, 3 m3 vagy 5 m3 űrmértékű 
gyűjtőedényt kell alkalmazni. 
(4) A gyűjtőedényekhez tartozó azonosító chipet a Közszolgáltató térítésmentesen bocsátja az 
ingatlanhasználó rendelkezésére. 
(5) Az ingatlanhasználó az alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban 
köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett hulladék tárolása két ürítés között a 
környezet szennyezése nélkül megoldható. A gyűjtőedénybe kizárólag olyan típusú, fajtájú 
vagy jellegű települési hulladék helyezhető el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényen szereplő 
jelzés vagy felirat vonatkozik. 
(6) A gyűjtőedény méretének és számának meghatározásánál a 385/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendeletet kell alapul venni azzal, hogy a településen használható legkisebb gyűjtőedény a 80 
literes kuka típusú edény.  

 (7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége esetenként meghaladja a (3) bekezdésben 
meghatározott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó által vásárolt 
– a Közszolgáltató által a többlet hulladék összegyűjtésére rendszeresített, jelölt – 
hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett hulladékot is elszállítja. Ennek többletdíját az 
ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg. 

 16. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából az 
ingatlana előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas helyen elhelyezi. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 
órától lehet elhelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 
(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt úgy helyezi el a közterületen, hogy az edény fedele – 
a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban legyen. A hulladékot 
az ingatlanhasználó a gyűjtőedénybe úgy teszi bele, hogy az az edény mozgatásakor és 
ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
(3) A közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot senki sem vehet ki és abban nem 
válogathat. 
(4) Az ingatlanhasználó úgy helyezi el a gyűjtőedényt, hogy az ne akadályozza a jármű- és 
gyalogosforgalmat és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. 
 

 17. § (1) Az ingatlanhasználó gondoskodik a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 
rendeltetésszerű használatáról és az annak környezetében lévő terület tisztántartásáról. 

(2) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó az 
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi. 

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot, állati eredetű mellékterméket, állati tetemet vagy 
egyéb olyan anyagot nem helyezhet el, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést 
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végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét vagy 
vagyonát. 
 

 18. § A hulladék gyűjtésével összefüggő, az ingatlanhasználó hibájából keletkező szennyezés 
esetén az ingatlanhasználó a szennyezett területet köteles megtisztítani és fertőtleníteni. 

 
8. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére vonatkozó egyéb szabályok 
 

 19. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint 
elkülönítetten gyűjtött fehér és színes üveget a Közszolgáltató által működtetett 
hulladékgyűjtő pontokon, a hulladékok fajta és jelleg szerinti elkülönítésére szolgáló 
gyűjtőedényekben helyezi el. A gyűjtőedényekben másfajta hulladék nem helyezhető el. 

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is 
tekintettel – úgy helyezi el, hogy az a környezetet ne szennyezze. 

(3) A hulladékgyűjtő pontokon az elkülönítetten gyűjtött üveghulladék elhelyezésére 
szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, karbantartásáról és 
fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőpontok és környezetük 
tisztántartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről az önkormányzat gondoskodik. 

(4) A gyűjtőpontokon elhelyezett hulladék előkezelését, a gyűjtőedények ürítését, a 
hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi. 

(6) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a természetes személy ingatlanhasználó 
az általa elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladékot (építési és bontási hulladék, állati tetem, 
valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék) a hulladékgyűjtő udvarba, más 
átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja.  

 
9. Nem rendszeres közszolgáltatás 

 
 20. § A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a közszolgáltatás keretében – 
külön díj felszámítása nélkül, házhoz menő gyűjtéssel – gondoskodik. Ennek lebonyolítása és 
megszervezése, az ingatlanhasználókkal történő időpont – és gyűjtőedény – egyeztetés a 
Közszolgáltató feladata. 

 

10. Záró rendelkezések  
 

21.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 

Győri Máté    Dr. Feik Csaba 
         polgármester                            jegyző 
 

16. napirendi pont: A házhoz menő, kétkukás, elkülönített hulladékgyűjtés 
bevezetéséhez szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-249/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás azzal 
kapcsolatban? Miután nem érkezik észrevétel, kéri, hogy az előirányzat biztosításáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házhoz menő, kétkukás, elkülönített 
hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzésére előirányzat 
biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
291/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a házhoz menő, kétkukás, elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges 
hulladékgyűjt ő edények beszerzésére előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házhoz menő, kétkukás, elkülönített 
hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges, összesen 2760 db hulladékgyűjtő edény 
beszerzésére bruttó 19.559.016,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a kommunális adóbevételek terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 
17. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 100-248/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy a rendelet megalkotásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  
vonatkozó közszolgáltatásról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában, 
és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. A rendelet hatálya 
 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város közigazgatási területén minden közcsatornával 
el nem látott területen lévő vagy közcsatornával ellátott, de a közcsatornára rá nem kötött 
beépített ingatlanra és annak tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen 
használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).  
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről való 
begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására. 
 
 (3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, 
valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 
 

2.  A közszolgáltatás tartalma 
  
2.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) kiterjed: 
 

a) az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokon keletkező, nem közművel  
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő 
begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  ártalmatlanítás céljából történő 
elszállítására; 

b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása 
céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére. 

 
3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely 

 
3.§ (1) Ercsi város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltató (a továbbiakban: 
Közszolgáltató) a LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft (1077 Budapest, Bethlen 
Gábor u. 3. II/24.), aki a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött, e rendelet Függeléke 
szerinti közszolgáltatási szerződés alapján és időtartamig látja el. 
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag az 
     Ercsi, 2822 helyrajzi szám alatti  szennyvíztisztító telepen  kialakított fogadó  aknába lehet 
     elhelyezni. 
 
 (3) A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet  a város  közigazgatási  területén  
      földre,  felszínre  kiengedni  tilos, elhelyezése  csak  az  annak  fogadására  kijelölt,  a  (2) 
      bekezdésben meghatározott szennyvíztisztító-telepen lehetséges. 
 

4. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 

4.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást kizárólag a jogszabályban meghatározott, erre a 
célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródásmentes, bűz- és 
szaghatást kizáró célgéppel végezheti. 
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(2) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az 
ingatlantulajdonos általi megrendeléstől számított 72 órán belül begyűjteni és végleges, 
ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésében megjelölt szennyvíztisztító telepre  
szállítani.  
 
5.§ (1) A Közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a 
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt ingatlantulajdonosokról, az ingatlantulajdonosok 
vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz 
mennyiségéről. 
 
(2) Az ingatlanok vízfelhasználását és az ingatlanokról elszállított szennyvíz mennyiségét 
össze kell hasonlítani. Amennyiben az elszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a 
vízfelhasználás 70 %-át, úgy a Közszolgáltató köteles értesíteni az önkormányzatot. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben annak megállapítására, hogy a szennyvíz a közműpótló 
létesítményben halmozódik-e fel vagy elszivárog a közműpótló létesítményből, vízmérleg 
készítése szükséges. A vízmérleg készítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos ellenőrzésről az 
önkormányzat gondoskodik. 
 
6.§ A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes és a közszolgáltatáshoz 
kapcsolódó adatainak kezelése során az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásokat 
betartani. 

 
5. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei  

 
7.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes tárolásra 
szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi 
csatornahálózatba, más befogadóba vagy a szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási 
szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági 
előírások szerint gyűjteni, valamint a Közszolgáltatónak átadni. 
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell megrendelnie a Közszolgáltatótól. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 3.§ (1) 
bekezdésében megjelölt Közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra 
jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el. 
 
(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az annak elvégzéséhez  szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a 
gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű számára oly módon, hogy az elláthassa 
feladatát. 
 
(5) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást 
évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni. 
 
(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendelet Mellékletében meghatározott 
mértékű díjat köteles fizetni a Közszolgáltató részére. 
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(7) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással kapcsolatban a Közszolgáltatónál, 
annak eredménytelensége esetén az önkormányzatnál panaszt tenni.   
 

6. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

8.§ (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a 
Polgári Törvénykönyv szerinti – közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó – szerződéses 
jogviszony jön létre. 
 
(2) A szerződés létrejön a közszolgáltatás 
 a) ingatlantulajdonos részéről történő megrendelésével; 
 b) a közszolgáltatás igénybevételével.   
 
9.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni: 
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő 
természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető 
pénzintézete); 
b) a szerződés tárgyát; 
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját; 
d) a teljesítés helyét; 
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat; 
f) a felek jogait és kötelezettségeit; 
g) a közszolgáltatási díj megállapítását, számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját; 
h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit; 
 i) az irányadó jogszabályok megnevezését. 
 
(2) A Közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok 
kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás 
ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a 
közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és 
elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás 

igénybevételének módja és feltételei 
 

10.§ (1) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem 
rendelkezik, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan területén belül 
zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben kell ideiglenesen gyűjtenie. 
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 
létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét 
és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep és műtárgyai rendeltetésszerű 
működését. 
 
(3)A tulajdonos a közműpótló létesítményt úgy köteles használni, hogy azzal más személyek 
vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa.   
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(4) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetben a Közszolgáltató – a 
jogszabályi előírások figyelembevételével – megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja 
annak elszállítását. 
 
(5) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (2) 
bekezdésben foglalt, a háztartási szennyvíztől eltérő anyagok elszállításának eseteit és azt az 
esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy 
szennyvízelvezető műbe, szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknába jogszabály 
alapján nem helyezhető el.  
 

8. A közszolgáltatás díja, mértéke, mentességek 
 

11.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos díjat köteles fizetni. A 
mindenkori érvényes díjról a Közszolgáltató – a végzendő tevékenység feltüntetésével –, 
költségelemzés alapján a jogszabályi előírások szerinti díjkalkulációt készít. Az ez alapján 
alkalmazható díj mértékét – melyet a Képviselő-testület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/D. §-ában foglaltak figyelembevételével határoz meg – e rendelet melléklete 
tartalmazza. 
 

        (2) A közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított szennyvíz 1 m3-e. A díjat az 
elszállított szennyvíz mennyisége után kell megfizetni. 
 

        (3) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal, 
számla ellenében jogosult beszedni. 
 

       (4) A Közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult 
felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben. 
 
12.§ (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettség alól, ha ingatlanát egyáltalán nem használja sem ő, sem más és azon  háztartási 
szennyvíz nem keletkezik. Ennek tényét írásban igazolni köteles a Közszolgáltató felé. 
 
          (2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettség alól, amennyiben hatósági engedéllyel igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az 
ingatlanán a háztartási szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő, arra alkalmas egyedi berendezéssel történik. 
 
13.§ A közüzemi csatornahálózatra műszakilag rá nem köthető ingatlanok tulajdonosai az 
elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után 50 % kedvezményben részesülnek a 
közszolgáltatás díjából. A csatornahálózatra műszakilag rá nem köthető ingatlanokról a víz-és 
csatornahálózatot üzemeltető közszolgáltató ad hivatalos igazolást. 
 

9.  Záró rendelkezések 
 

14.§  (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba. 
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         (2) Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
            Győri Máté       Dr. Feik Csaba 
 polgármester               jegyző 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. augusztus 26. napján kihirdetésre került. 

 
 

„Melléklet a 20/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez” 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának 
díja: 

 
1.417,- Ft/m3 + ÁFA 

      
 

18. napirendi pont: Ercsi közigazgatási területén a gyepmesteri, kóbor állatok 
befogására vonatkozó feladatok ellátására és az állati eredetű melléktermékek 
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó megbízási szerződésekről 

     Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
              Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-251/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először az 
Alpha-Vet Kft. és a Dunakavics Kft. között létrejött megbízási szerződés felmondásáról (1. 
határozati javaslat) szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata megbízásából 
a Dunakavics Nonprofit Kft. és az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. közötti, Ercsi közigazgatási 

területén történő gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásra vonatkozó megbízási 
szerződés felmondásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
292/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzata megbízásából a Dunakavics Nonprofit Kft. és az Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri, 
állatmentési tevékenység ellátásra vonatkozó megbízási szerződés felmondásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi Város Önkormányzat 
megbízásából a Dunakavics Nonprofit Kft. és az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. közötti, 
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Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására 
vonatkozó megbízási szerződést felmondását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Borsi László ügyvezető igazgatót a megbízási szerződés 
felmondására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Borsi László ügyvezető igazgató 
Határid ő: 2015. augusztus 31. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról 
szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz 
Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység 

ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

293/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási 
területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor állatok befogására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz 
Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység 
ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó – e határozat melléklete szerinti – 
megbízási szerződés 2015. október 1-vel történő megkötését támogatja, és erre bruttó 99.060,- 
Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az általános tartalék 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, és a megbízási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. október 1., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

„Melléklet a 293/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 

                                     MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
 
amely létrejött  
egyrészről  
Név:                         Ercsi Város Önkormányzat 
Képviseli:                 Győri Máté polgármester 
Címe:   .                   15727141-2-07 
Adószáma:               15727141-2-07 
mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó 
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másrészről                      
Név:                        Polisz Biztonsági Kft 
Képviseli:                Juhász Ákos ügyvezető 
Címe:                      1196 Budapest, Ady E. út 51. 
Cégjegyzékszám:     01-09-715752 
Adószám:               13038919-2-43 
mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott 
 
/együttesen: Felek/ között az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya  
1.1 Megbízó megbízza Megbízottat az illetékességi területén 

- a kóbor állatok befogásával, közterületről történő elszállításával, 
- hatósági határozat alapján eltávolítandó, magánterületen illegálisan tartott 

veszélyes kisállatok, valamint a helytelen tartási körülmények miatt 
veszélyeztetetté vált kisállatok elszállításával. 

1.2 Megbízott a hatáskörébe tartozó intézkedések megtételével vállalja az 1.1 pontban foglalt 
feladatok elvégzését. 

 
2. A feladatok teljesítése 
2.1 Megbízott az 1. pontban rögzített feladatokat a következők szerint teljesíti: 

- Jelen szerződés Megbízottat csak a Megbízó irányában kötelezi és a Megbízó 
által adott folyamatos feladat-ellátásra és eseti riasztásokra érvényes. 

- Megbízott vállalja, hogy állatbefogás megrendelése esetén a riasztástól számított 
2 órán belül a területre érkezik és a megbízás teljesítését megkezdi. 

- A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és módszerek megválasztása 
Megbízott hatáskörébe tartozik. 

- Megbízott vállalja az élő állatok befogását követő kíméletes szállítás feltételeinek 
megteremtését. 

- Megbízott külön igény és megállapodás esetén vállalja a hatósági határozattal 
eltávolított állatok megőrzését és élelmezését. 

- Megbízott a feladatok végrehajtását napszaktól függetlenül napi 24 órában, 
továbbá a hét minden napján – heti pihenőnapokon, valamint munkaszüneti 
napokon is – vállalja. 

- Amennyiben a kóbor állat nem található a megjelölt helyszínen, úgy minimum 1 
órán keresztül Ercsi Város közigazgatási területén belül azt keresni kell. Az ezzel 
kapcsolatos kapcsolattartás a közterület felügyelőkön keresztül történik. 

2.2 Megbízó vállalja, hogy – indokolt esetben – a befogás helyszínén képviselteti magát, ezt a 
megrendelő levélben rögzíti. 
 

3. Megbízott felelőssége 
3.1 Megbízottat az alkalmazottaiért teljes anyagi és erkölcsi és jogi felelősség terheli. 

Megbízott felelős a munka szakszerű, jogszabályok előírásai szerinti végrehajtásáért is. 
3.2 Nem felelős: 

- az óvó intézkedéseket megszegő, figyelmen kívül hagyó magatartásból adódó, 
Megbízottnak fel nem róható balesetekért, 

- befogáskor az állatokon keletkezett, Megbízottnak fel nem róható sérülésekért, 
továbbá az állatok menekülése során keletkezett személyi sérülésekért és anyagi 
károkért, kivéve, ha Megbízottat polgári jogi szabály felelősnek tekinti, 
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- ha a Megbízó által meghatározott helyen a kóbor vagy a veszélyesnek minősített, 
illetve veszélyeztetett állat nem lelhető fel. 

 

4. Megbízás, kirendelés módja 
4.1 Megbízó e szerződés alapján a kóbor állatok befogása és elszállítása kapcsán megrendelő 

levél küldésével bízza meg Megbízottat, melyet e-mailben / 
       diszpecser@poliszkft.hu / vagy faxon /fax: 06-1/280-8945/ juttat el Megbízotthoz. 

Munkanapokon 8-16 óra között a megrendelés a központi  e-mail címen is történhet 
/info@poliszkft.hu/.  Sürgős esetben, továbbá munkaszüneti vagy ünnepnapokon és az 
önkormányzat munkaidején kívül a megrendelés a Megbízó képviselője/kapcsolattartója 
által kivételesen telefonon /tel.:………../ is történhet. 

4.2 A megrendelő levélben kötelező tartalommal kell szerepeltetni a megrendelő 
önkormányzat nevét, a megrendelő képviselőjének/kapcsolattartójának nevét, 
elérhetőségét, a befogandó állat megnevezését és az állat tartózkodási helyét. 

4.3  A megrendelő levél küldésére jogosultak körét Megbízó önmaga határozza meg, ezek 
nevét Megbízott rendelkezésére bocsátja. 

5. Szolgáltatási díjak 
5.1 A feladatok elvégzéséért Megbízottat az alábbi díjak illetik meg: 

- állatbefogás esetén 39 000.- /azaz: Harminckilencezer/ Ft/hó + áfa.  E díj magában 
foglalja évente, azaz 12 hónap alatt maximum 36 db állat befogását (befogási díját) és 
elszállítását (kiszállási díját).  
- az alapszolgáltatást /évi 36 db állatbefogást/ meghaladó befogás esetén Megbízottat 
16 000.- /azaz: Tizenhatezer/ Ft/db + áfa díj illeti meg a tárgyi naptári évben 
-  kiszállási díj: a 37. állat befogásától kezdődően a Megbízott és Megbízó közötti oda-
vissza útra számolva, a kirendelés mennyisége alapján,  50.- /azaz: Ötven/ 
Ft/km/kiszállás + áfa. 

       5.2 Megbízott a befogás körülményeiről Jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát a 
számlához csatolja. A felek megállapodása alapján, a megbízotti teljesítés és 
kötelezettség, jelen szerződés erejénél fogva a számviteli bizonylat és az annak 
alapját képező gazdasági eseményt tartalmazó jegyzőkönyv együttes megléte és 
hitelt érdemlő mivolta esetén áll fenn. 

5.3 A benyújtott számlán szereplő összeget Megbízó a számla keltét követő 8 munkanapon 
belül köteles átutalni a Megbízott Erste Bank Nyrt-nél vezetett 11996217-06390529-
10000018 számú bankszámlájára.  

5.4 Átutalási késedelem esetén Megbízottat a törvényes előírásoknak megfelelően a Magyar 
Nemzeti Bank az átutalás végső határnapján hatályos hivatalos jegybanki 
alapkamatának kétszerese szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

5.5  Az 5.1 pontban rögzített díjak 2016. szeptember 30-ig maradnak érvényben. Az azt 
követő időszakra vonatkozóan a díjemelés mértékéről a Megbízó és a Megbízott a 
feladatot vagy tevékenységet érintő esetleges jogszabályváltozásra és a KSH előző évre 
megállapított fogyasztói árindexére figyelemmel köt megállapodást. 
 

6. Kapcsolattartás 
    Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban az alábbi személyeket 

jelölik kapcsolattartóként: 
Megbízó részéről:  
Megbízott részéről: Dr. Németh Gyula 06/70-338-8593 

                                                 dr.nemeth.gyula@poliszkft.hu  
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7. Egyéb feltételek, jogorvoslat 

7.0. A szerződő felek a megbízási szerződés azonnali hatályú ún. rendkívüli 
felmondással történő  megszűnésére jogosultak, amennyiben a szerződés tárgyát 
képező főkötelezettség tekintetében valamely fél súlyos mulasztást vagy 
szerződésszegést követ el. 

7.1 Jelen szerződés 2015. október 1-én lép hatályba és azt Felek határozatlan időre kötik. A 
szerződés – a rendkívüli felmondás esetét kivéve – bármelyik fél részéről – indokolási 
kötelezettség nélkül – 60 napos határidővel felmondható.  

7.2  Jelen szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőinek 
aláírásával módosítható. 

7.3 Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében (közvetlen 
kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében: 

• Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az 
értesüléseket, tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést 
akadályozzák; 

• Kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, 
nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó 
körülmények elhárítása érdekében szükségesek. 

7.4 Megbízott kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges engedélyekkel, szakértelemmel 
és műszaki felszereltséggel rendelkezik. Kijelenti továbbá, hogy a vonatkozó hatályos 
jogszabályokat ismeri és betartja. A jogszabályok, illetve e szerződés szabályainak 
megsértésével harmadik személynek okozott kárért a Megbízott felel. 

7.5  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 
állattartással, illetve az állatok védelmével kapcsolatos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

7.6  A Felek egyeztetés alapján nem rendezhető vitás kérdések vonatkozásában kikötik a 
Fejér Megyei Törvényszék illetékességét. 

7.7  Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 
adatainak az államháztartásról szóló törvény szerinti, illetve az annak felhatalmazása 
alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. 

 

Felek jelen szerződést elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

 Ercsi, 2015. augusztus  
 
 Ercsi Város Önkormányzat               Polisz Biztonsági Kft 
                     Győri Máté                                        Juhász Ákos 
                    polgármester                                         ügyvezető 
                      Megbízó                                               Megbízott 
 
A kötelezettségvállalást 
ellenjegyzem: 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő harmadik határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz 
Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység 

ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
294/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási 
területéről az állati eredetű melléktermékek elszállítására és ártalmatlanítására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz 
Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területéről az állati eredetű melléktermékek 
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó – e határozat melléklete szerinti – megbízási 
szerződés 2015. szeptember 1-vel történő megkötését támogatja, és erre bruttó 133.350,- Ft 
előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az általános tartalék 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, és a megbízási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. szeptember 1., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

„Melléklet a 294/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat 
 képviseli Győri Máté polgármester 

 Címe:    2451Ercsi, Fő u. 20. 
 Adószáma:                15727141-2-07 
 mint Megbízó, 
 
másrészről POLISZ Biztonsági Kft  
 képviseli Juhász Ákos ügyvezető   

 Címe:   1196 Budapest, Ady Endre út 51.
 Cégjegyzékszáma:  01-09-715752 
 Adószáma:  13038919-2-43  
mint Megbízott  

/együttesen: Felek/ között az alábbi feltételekkel. 
 
1. A szerződés tárgya  
Megbízó az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségéből adódó feladatának Megbízott 
szolgáltatásának igénybevételével tesz eleget. 
 
2. Megbízott feladatai  

Megbízott a Megbízótól kapott értesítés, lakossági bejelentés, illetve saját észlelése alapján 24 
órán belül, a vonatkozó jogszabályokban előírt módon gondoskodik az Ercsi Város 
Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületeken, a Megbízó tulajdonában lévő 
ingatlanokon, a Megbízó kezelésében lévő közutakon fellelhető – a jogszabály által 1. 
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kategóriába sorolt – állati eredetű melléktermékek, különösen az elhullott állatok /kutya, 
macska, hüllő, madár, stb./ tetemeinek folyamatos, a hét minden napján (napi 24 órában) 
történő összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanná tételéről. A mezőgazdasági 
haszonállatoknak minősülő fajok /tehén, sertés, birka, stb./ állati tetemeit a jogszabály a 2. 
kategóriába sorolja, ezért ezek nem tartoznak a szerződés hatálya alá. A bejelentések az 06-
1/358-0526, 06-70/338-5819, telefonszámokon, az 1/280-8945 fax-számon, valamint a 
diszpecser@poliszkft.hu címen tehetők meg. 

Megbízott az általa begyűjtött kisállat- és madártetemekről nyilvántartást vezet, továbbá 
egyedi adatlapot tölt ki és azt csatolja a benyújtandó számlához. 

 

3. Díjazás  

3.1 Megbízó a jelen szerződésben meghatározott tevékenység teljesítéséért a Megbízott 
részére 35.000 Ft, azaz Harmincötezer forint + áfa/hó összegű díjat fizet, mely tartalmazza 
a szerződésben megszabott módon bejelentett, korlátlan mennyiségű állati eredetű 
melléktermék (állati tetem) begyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanná tételének, illetve a 
tetemek átvételére, tárolására, továbbszállítására és ártalmatlanítására jogosult szervezetnek 
történő átadásának költségeit, valamint az ezzel kapcsolatban felmerült összes további 
költséget is. Havi 6 esetben történő kiszállásig kiszállási díj nincs, a 7. kiszállástól – a 
Megbízott székhelye és a Megbízó székhelye közötti oda-vissza útra számolva a díj 50.- 
Ft/km/alkalom + áfa. 

3.2 A 3.1 pontban rögzített díjak  2016. szeptember 30-ig maradnak érvényben. Az azt követő 
időszakra vonatkozóan a díjemelés mértékéről a Megbízó és a Megbízott a feladat- vagy 
tevékenységet érintő esetleges jogszabályváltozásra és a KSH előző évre megállapított 
fogyasztói árindexére figyelemmel köt megállapodást. 

          

4. A fizetés módja  

4.1. A fizetendő díjról Megbízott minden hónapban – a tárgyhót követő 5 napon belül – 
számlát állít ki, amelyhez a 2. pontban megnevezett havi kimutatást /adatlapokat/  mellékeli és 
azt a Megbízóhoz benyújtja. A felek megállapodása alapján, a megbízotti teljesítés és 
kötelezettség, jelen szerződés erejénél fogva a számviteli bizonylat és az annak alapját képező 
gazdasági eseményt tartalmazó adatlap együttes megléte és hitelt érdemlő mivolta esetén áll 
fenn. 

4.2. A díj megfizetése banki átutalással történik. A Megbízó vállalja, hogy a szerződés 3. 
pontja szerint megállapított havi díjat a számla kézhezvételét követő 8 munkanapon belül a 
Megbízott Erste Banknál vezetett 11996217-06390529-10000018 számú számlájára átutalja. 
  
5. Időtartam és felmondás  

5.1. Jelen Megbízási szerződés 2015. szeptember 1. napján lép hatályba és határozatlan időre 
szól. 

5.2. Általános felmondási idő 60 nap: bármelyik fél jogosult a szerződést bármikor indokolás 
nélkül 60 nap felmondási idővel felmondani.  Megbízó rendkívüli felmondási joggal élhet, 
amennyiben Megbízott igazolhatóan vétkesen és súlyosan – írásbeli felszólítás után – 
ismételten megsérti a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. A rendkívüli felmondás a 
szerződést azonnali hatállyal megszünteti. Ezt a Megbízotthoz címzett írásba foglalt 
nyilatkozattal kell közölni. Megbízott azonnali hatályú rendkívüli felmondással szüntetheti 
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meg a jogviszonyt, amennyiben a szerződésből hármaló kötelezettségét a megbízó 
szándékosan vagy súlyos gondatlanság útján szegi meg. 

5.3. A jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek 
legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül egymással minden tekintetben elszámolni. 
 
6. Egyéb kikötések  

6.1. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt megbízás teljesítéséhez szükséges 
engedélyekkel, engedélyezett és nyilvántartásba vett telephellyel (nyilvántartási száma: 06-
AH-008(EÉ)), engedélyezett és nyilvántartásba vett műszaki eszközökkel és megfelelő 
szakmai képzettségű szakemberrel rendelkezik. A megfelelő engedélyeket és azok esetleges 
módosításait Megbízott köteles Megbízó számára benyújtani. 

6.2. Megbízott harmadik személy közreműködését igénybe veheti. Az ezzel kapcsolatos 
költségeket Megbízott viseli, Megbízó számára a harmadik személy igénybevétele 
többletkiadással nem járhat. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a 
tevékenységet maga látta volna el. 

6.3. Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről kívánságára, szükség esetén e nélkül is 
tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült 
új körülmények a szerződés módosítását teszik indokolttá.  

6.4. Megbízott a feladat ellátásának előre látható munkaszervezési, műszaki vagy bármely 
egyéb okból történő szüneteltetéséről köteles a Megbízót legalább 5 munkanappal korábban 
értesíteni. 

6.5. A szerződés teljesítése során Felek kapcsolattartói: 

Megbízó részéről: 
Név: 
telefon:    
email:    

Megbízott részéről: 
            Név: Dr. Németh Gyula irodavezető 
telefon:         1/358-0526, 70/338-8593 
email:            dr.nemeth.gyula@poliszkft.hu 
 
6.6. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelő közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát, a 
szerződést kötő felek nevét és a szerződés értékét Megbízó a honlapján nyilvánosságra hozza. 

6.7. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Önkormányzattal kötött szerződések esetén a 
közzétételi és adatvédelmi előírások betartása érdekében közreműködési kötelezettsége áll 
fenn. 

Jelen szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződési 
akaratukkal mindenben megegyezőt az erre feljogosított képviselőik útján aláírják. 

Budapest, 2015. augusztus 
 

 ------------------------------------------ ------------------------------------------ 
 Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
 Győri Máté Juhász Ákos 
 polgármester ügyvezető 
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A kötelezettségvállalást ellenjegyzem.  
 
2015. augusztus  

------------------------------------------ 
 
 

19. napirendi pont: Az Ercsi, 2846/2. hrsz ingatlanon állati tetem égető áttelepítéséhez 
szükséges munkálatokra előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-252/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd elmondja még, a telep működésével 
kapcsolatban jogi kifogást nem tudtak emelni, más megoldást kellett találniuk, így 
megkeresték a cég ügyvezetőjét azzal, hogy az égető berendezést az Ipari Park területére 
átköltöztetnék. A cég vezetője pozitívan állt hozzá a kérdéshez. Ennek azonban az 
önkormányzat részéről van anyagi vonzata is, bruttó 835 ezer forint előirányzat biztosítása 
szükséges hozzá. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő jelzi, hogy az Ipari parkhoz közel lakó Magyar család 
nem örül ennek a dolognak, kéri, hogy a végleges döntés meghozatala előtt velük is 
egyeztessenek.  
 
Győri Máté polgármester véleménye szerint ez a berendezés az Ipari park területén jobb 
helyen van, s majd az uralkodó szél elviszi onnan a füstöt. Jelenlegi helyén tőle 10 m-re van 
valakinek a konyhája, a gyümölcsös kertje, Magyaréktól kb. 200 m-re lenne. Majd hozzáteszi 
még, egyelőre meg kell egyezni a Polisz Kft-vel, hogy egyáltalán hajlandó-e elköltözni onnan, 
a tárgyalás lehetőségének biztosítását kéri. Egy korábbi napirendi pont esetében éppen erről 
döntöttek (állati tetemek ártalmatlanítása), erre a szolgáltatásra szükség van.  
 
Lippai Csaba képviselő javasolja, hogy az üzem jelenlegi helyszínéhez közel élőket 
tájékoztassák arról, hogy az milyen technológiával működik, kicsit meg kellene nyugtatni 
őket. 
 
Győri Máté polgármester erre ígéretet tesz.  
 
Papp György alpolgármester pedig arra tesz ígéretet, hogy a Magyar családdal egyeztetni 
fognak, teljes körű tájékoztatást fognak adni részükre.  
 
Győri Máté polgármester véleménye szerint az átköltöztetésről érdemes volna a BioPont 
Kft-t is értesíteni, illetve egyéb más cégeket is. Majd újra hangsúlyozza, ez az előterjesztés, 
illetve az arról születő döntés pusztán a tárgyalás lehetőségét adja meg. A végleges döntés 
ezután fog bekövetkezni. Majd, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 2846/2. hrsz ingatlanon állati tetem 
égető áttelepítéséhez szükséges munkálatokra előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
295/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 2846/2. hrsz ingatlanon állati tetem égető áttelepítéséhez szükséges 
munkálatokra előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állati tetem égető áttelepítéséhez 
szükséges munkákat támogatja a mellékelt árajánlatok szerint, bruttó 835.711 forint 
összegben. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot biztosítja a költségvetés 
általános tartaléka terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. október 31., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
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„Melléklet a 295/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz”
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20. napirendi pont: A közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotásáról 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
  Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-250/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a rendelet megalkotásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek tisztántartásáról 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

21/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 
a közterületek tisztántartásáról 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1.  A rendelet hatálya  
 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város közigazgatási területén az önkormányzat 
tulajdonában, kezelésében, használatában lévő valamennyi közterületre. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város közigazgatási területén valamennyi ingatlan 
tulajdonosának, birtokosának, használójának, vagyonkezelőjének (a továbbiakban: 
ingatlanhasználó) a közterületek rendeltetésszerű használatával és tisztántartásával 
kapcsolatos tevékenységére, jogaira és kötelezettségeire. 
 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára, 
amelyhez – az önkormányzat külön rendelete alapján – a Képviselő-testülettől átruházott 
hatáskörben a polgármester engedélye szükséges. 
  

2. Értelmező rendelkezések 
 

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan 
önkormányzati tulajdonban lévő – a (2) bekezdésben meghatározott célt szolgáló – terület, 
amelyet a rendeletetésének megfelelően bárki szabadon használhat és az ingatlan-
nyilvántartás így tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott 
területrészére a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
 
(2) A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek, járdák), 
szabadidő-, pihenő- és emlékparkok kialakítása (játszóterek, parkok, zöldfelületek, 
emlékhelyek), továbbá a vízelvezetés és a közművek elhelyezésére szolgáló területek (a 
továbbiakban együtt: közterület). 
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3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei 
 

3.§ A közterületek rendszeres tisztántartásáról az önkormányzat egyrészt saját maga, másrészt 
az érintett ingatlanhasználók közreműködésével gondoskodik. 
 
4.§ (1) Az ingatlanhasználó természetes személy, jogi személy vagy más szervezet köteles 
gondoskodni a használatában lévő ingatlan előtti, melletti járda, az úttestig terjedő zöldfelület, 
árok és ezek műtárgyai, dísz- és egyéb burkolatai tisztántartásáról, hó- és síkosság-
mentesítéséről. 
 
(2) Közös tulajdonban álló épületek – ideértve a társasházi lakásokat is – esetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feladatok ellátása a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége. 
 
5.§ Az önkormányzati utak (helyi közutak), más közterületek tisztántartásáról, a hó és 
síkosság elleni védekezésről – a 4 § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – az önkormányzat 
gondoskodik.  
 

4. Síkosság-mentesítés és hóeltakarítás 
 
6.§ (1) Az utak, járdák síkosság-mentesítéséhez környezetkímélő anyagok (homok, salak) 
alkalmazhatók. 
 
(2) Klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. konyhasó) használata síkosság-
mentesítésre kivételesen és csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának 
mértéke 40g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, a környezetszennyezést 
kizáró módon kell tárolni. 
 
(3) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve azok közvetlen környékén tilos. 
 
(4) Hórakást tilos elhelyezni: 

a) útkereszteződésben, 
b) útburkolati jelen, 
c) közösségi közlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 
d) kapubejárat elé, 
e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (például közműlétesítmény, 

lámpaoszlopok, hirdetőoszlopok). 
 
(5) A járdáról letakarított havat 8 méternél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a nyílt 
árok, folyóka és a vízelnyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. 8 méternél keskenyebb 
közút esetén a havat a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos-közlekedés 
számára megfelelő szabad terület maradjon és az olvadék elvezetése biztosított legyen. 
 

5. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos egyéb rendelkezések 
 

7.§ (1) Tilos 
 

a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési 
tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állai ürülékkel vagy bármilyen más 
módon beszennyezni, megrongálni; 
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b) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, cserje stb.) megrongálni, 
megcsonkítani, leszakítani; 

c) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni; 
d) a közterületen hulladékot eldobni, elszórni, elhelyezni. 

 
(2) Nem szabad dugulás, rongálódás vagy balesetveszély, életveszély előidézésére alkalmas 
anyagot, tárgyat (törmeléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot 
stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, a csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni 
vagy bevezetni. 
 
(3) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a levegőt 
szennyezheti, az egészséget veszélyeztetheti, közterületen elhelyezni tilos. 
(4) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetve 
sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni. 
 
(5) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem 
lehet. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni vagy a kijelölt 
hulladéklerakó helyre kell szállítani. 

 
6. Eljárási szabályok 

 
8.§ (1) Az e rendeletben meghatározottakat sértő magatartások miatt induló eljárások ügyében 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatáskörének gyakorlását a jegyzőre ruházza 
át. 
 
(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 

7. Záró rendelkezések 
 
9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
tisztántartásáról szóló 36/2004.(XII.3.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 

 
Győri Máté     Dr. Feik Csaba 

   polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. augusztus 26. napján kihirdetésre került. 
 

21. napirendi pont: Az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról 

    Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
    Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-254/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
296/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az ercsi víziközmű 
rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét e határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az ercsi víziközmű 
rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét e határozat melléklete szerint elfogadja. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. által elkészített és a Képviselő-
testület által jóváhagyott, 2016-2030. évi időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére az Ercsi 
víziközművét üzemeltető FEJÉRVÍZ ZRt-t (8000 Székesfehérvár, Király sor 3.) bízza meg. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2015. szeptember 15. 
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„Melléklet a 296/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz”
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22. napirendi pont: Az Ercsi, Teleki Blanka utcai vízvezeték rendszer felújítására  
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-262/2015. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 24. számú melléklete), majd hozzáteszi még, a 350 m-es vízvezeték szakasz 
cseréje nem hirtelen jött dolog, számítottak rá, a fedezet is megvan hozzá. Kérdezi, van-e 
kérdés, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az előirányzat 
biztosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Teleki Blanka utcai vízvezeték 
rendszer felújítására előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
297/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Teleki Blanka utcai vízvezeték rendszer felújítására előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ercsi, Teleki Blanka utcai vízvezeték 
rendszer felújítására a Kritek Építő Kft. ajánlatát támogatja a mellékelt árajánlat szerint, 
13.055.000,- forint+ÁFA összegben. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot 
az eszközhasználati díj terhére biztosítja.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. október 31., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
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Melléklet a 297/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 
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23. napirendi pont: A Neuhaus Kft. ingatlaneladásra vonatkozó ajánlatáról 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
  Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-253/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd hozzáteszi még, nem volna ez rossz ajánlat, 
azonban az önkormányzat anyagi helyzetével mindannyian tisztában vannak, így a 
felajánlást/megvásárlást el kell utasítaniuk. Kérdezi, van-e valaki, akinek más véleménye van? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Neuhaus Kft. (2451 Ercsi, Cukorgyári Ltp. 
3.) megvásárlásának elutasításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
298/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a Neuhaus Kft. (2451 Ercsi, Cukorgyári Ltp. 3.) megvásárlásának elutasításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Neuhaus Kft-t 
(2451 Ercsi, Cukorgyári Ltp. 3.). 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

24. napirendi pont: Az Ercsi, 0213/1. hrsz ingatlanon részletes tényfeltáró 
dokumentáció elkészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-256/2015. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 26. sz. melléklete), majd elmondja még, a korábbi ciklusban történt rekultiváció 
után elmaradt munkáért kapott büntetést megfellebbezték – válasz még nem érkezett –, ám az 
előírt kötelezettséget attól függetlenül is teljesíteni kell. Eddig erről az elvégzendő 
tevékenységről nem tudtak, így ez most meglepetésként rájuk maradt. Kérdezi, van-e kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatosan? Miután nincs, kéri, hogy szavazzanak. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0213/1. hrsz.-ú rekultivált 
hulladéklerakóra részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítéséről 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
299/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 0213/1. hrsz.-ú rekultivált hulladéklerakóra részletes tényfeltáró dokumentáció 
elkészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0213/1. hrsz-ú rekultivált 
hulladéklerakóra részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítését 2,5 millió forint+ÁFA 
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összegben támogatja. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot biztosítja a 
2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. szeptember 30., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
 

25. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal épületébe klíma berendezés telepítésére 
vonatkozó előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-259/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. számú melléklete, majd elmondja még, felmerült annak igénye is, hogy 
a Szociális Szolgálat Idősek Otthonában is jó lenne klímaberendezéseket felszerelni, hiszen 
ott a padlástérben idős, beteg emberek vannak elhelyezve. Erre a kérdésre a későbbiek során 
vissza fognak térni. Nyilvánvalóan a Polgármesteri Hivatal épületébe történő beszerelés sem 
az idei költségvetésből fog megvalósulni, hanem most a költségnek a 2016. évi költségvetésbe 
történő betervezésről döntenek. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy 
a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal épületébe 
klíma berendezés telepítésére előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
300/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal épületébe klíma berendezés telepítésére 
előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal épületébe 7 db 
klíma berendezés telepítésére bruttó 1.500.000,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összegnek az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe történő betervezésére.   
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal., illetve folyamatos a 2016. évi költségvetés tervezése 

 
26. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt költségvetési 

szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-245/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 28. számú melléklete, majd hozzáteszi még, az intézményvezetők kérték, 
hogy egy egységes szoftver rendszer készüljön, kéri jegyző urat, hogy ennek a lehetőségét 
vizsgálja meg. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy a 
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal és a 
hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 8 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
301/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti 
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a hozzárendelt – gazdasági 
szervezettel nem rendelkező – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodást 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, Dr. Feik Csaba jegyzőt és az 
intézmények vezetőit a Munkamegosztási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
               Intézményvezetők 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 

 
„Melléklet a 301/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 

 

 
MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 
Az Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv és a hozzárendelt- gazdasági szervezettel nem rendelkező            
- költségvetési szervek  közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 
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MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Preambulum 
 
E megállapodás azon szabályozási területeket érinti, melyeket Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, mint irányító szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szervei (a továbbiakban: intézmények), és az Ercsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztás 
rendjeként szabályoz. 
 
Tekintettel arra, hogy az intézmények nem rendelkeznek gazdasági szervezettel, az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.), valamint a végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (Ávr.) alapján Ercsi Város Önkormányzat pénzügyi-
gazdasági feladatait a Hivatal látja el. 
 

A MUNKAMEGOSZTÁS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 
 

1. A Hivatal és az intézmények együttműködésének célja a hatékony, szakszerű és takarékos 
intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az intézmények gazdálkodási, szakmai, döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. A gazdasági szervezettel nem 
rendelkező intézmény működtetéséért, üzemeltetéséért annak vezetője a felelős. 

3. A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű és törvényes gazdálkodás 
feltételeit. a számviteli, könyvviteli feladatok ellátásával a törvényes és szabályos 
számviteli, gazdálkodási rendet. 

4. A Hivatal a gazdálkodás szabályozásához iránymutatást ad az intézményvezetők részére a 
saját, erre vonatkozó szabályzatai rendelkezésre bocsátásával, azok hatályának 
kiterjesztésével.  

5. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési 
jogkörének gyakorlásán keresztül, valamint más, a gazdasági folyamatokba beépített belső 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

6. A kötelezettségvállalási, a szakmai teljesítésigazolási és utalványozási jogköröket az 
intézményvezetők az Áht., az Ávr. és e megállapodásban foglaltak szerint gyakorolják. 

7. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról az intézményenkénti előirányzat-
nyilvántartást naprakészen vezetni főkönyvi számlabontásban.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása az intézményeknél történik. Az intézmény 
100.000,- Ft feletti beszerzéseire vonatkozóan köteles írásban kötelezettséget vállalni, 
mely kötelezettségvállalásról nyilvántartást kell vezetni az Ávr. 56. §-a alapján. A 
nyilvántartás mutatja a folyamatban lévő kötelezettségvállalásokat, illetve ezek 
mindenkori állományát. 

9. A szintetikus (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti az önkormányzat által biztosított 
integrált rendszerben és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 
az intézmények gazdasági eseményei.  

10. Az intézmények vezetik a foglalkoztatottjaikkal kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat, 
különösen a foglalkoztatottak személyi anyagait, valamint a munkakörökre, 
létszámösszetételre vonatkozó valamennyi adatszolgáltatást teljesítik. 

11. Az intézményvezető döntése alapján, a megfelelő mellékletek csatolása mellett, az 
Intézmény elkészíti a foglalkoztatottak alkalmazási okiratait, a Hivatal pedig a nem 
rendszeres személyi juttatások számfejtését. 
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12. A tárgyi eszközökre, készletekre, a személyi juttatásokra vonatkozó adatok 

nyilvántartását a Hivatal által meghatározott formában az intézmények vezetik. 
13. Az intézmények a saját nyilvántartási hatáskörükbe sorolt, feleslegessé vált eszközök 

selejtezésének engedélyezését írásban kérik, valamint éves leltárt készítenek. 
14. A Hivatal nyilvántartási körébe sorolt tárgyi eszközök évenkénti leltározásának 

ellenőrzése és leltárértékelése a Hivatal feladata, amelynek keretében a nyilvántartások és 
tényleges készletek közötti eltérésekről kimutatást készít az intézményvezetők részére. 

15. Az intézmények által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért - saját nyilvántartási 
rendszerénél fogva - az intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információs 
szolgáltatások tekintetében a Hivatal gazdasági szervezetének vezetője. 

16. A gazdasági szervezet gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az intézményekhez, azok gyakorlati 
végrehajtását segíti tájékoztatók, körlevelek, értekezletek formájában. 

17. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
intézmények és a Hivatal között az úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot, bizonylatot az intézmény 
kézbesítője mikor, és kinek adta át ügyintézés végett.  

18. Az intézmények önálló bankszámlával rendelkeznek. A Hivatal ezeken a bankszámlákon 
naprakészen kezeli a forgalmat.  

19. Dologi kifizetések és az útiköltség-térítés teljesítésére - kivétel a közüzemi díjak, vásárolt 
élelmezés stb.- az intézmények állandó készpénzellátmánnyal rendelkeznek. Az állandó 
ellátmánnyal minden intézmény köteles a felvételtől számított 30 napon belül elszámolni. 

20. Az adóalanyi feladatokat a Hivatal köteles ellátni az intézmény nevében.  
21. Az intézmény vezetőjének a kötelezettsége betörés, lopás továbbá az intézményt érintő 

bűncselekmény esetén a rendőrség felé eljárni, továbbá az ingatlant érintő egyéb 
káreseményt (csőtörés, tűzkár, villámcsapás, stb.) a Hivatal felé jelenteni. Bármely 
káreseményt követő 48 órán belül az intézmény vezetője, vagy helyettese értesíti a 
Hivatal gazdasági szervezetének vezetőjét, aki a biztosító felé köteles eljárni.  

22. Az intézmények az általuk kiállított, illetve a hozzájuk beérkező számlákat a beérkezést 
követő munkanapon kötelesek átadni a Hivatal részére. 

23. A Hivatal által készített számvitelt, könyvvitelt, pénzügyeket, a vagyonkezelést érintő 
szabályzatok előírásainak betartása az intézményekre nézve kötelező. 

 
II. A MUNKAMEGOSZTÁS  TERÜLETEI, FELADATAI A GAZDÁL KODÁS SORÁN 

 
1. A gazdálkodás szabályozása 

 
1.1 A Hivatal az intézmények részére a gazdálkodás szabályait szabályzatokban rögzíti, 

kiterjeszti és rendelkezésre bocsájtja a hozzárendelt intézményeknek. Az egyes 
intézményekre vonatkozó szabályozások betartása kötelező. 

 
1.2 Az intézmény, amennyiben bevétele származik az alapfeladat ellátására biztosított 

ingatlan egyes részeinek bérbeadásából, hasznosításából, a Hivatal által kidolgozott 
szabályzatminta és számítási séma alapján, a helyi sajátosságainak megfelelően 
kidolgozza az önköltségszámítás szabályzatát, amelyhez a Hivatal adatszolgáltatással 
nyújt segítséget.  

 
1.3 Az intézmények szabályzatainak jóváhagyására az intézmény vezetője jogosult, kivéve 

az SZMSZ-t, amelyet – ha törvény eltérően nem rendelkezik - az irányító szerv hagy 
jóvá. 
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2.  Az éves költségvetés tervezése 
 
2.1 A Hivatal az intézményekkel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 

teljesítését, és elemzéseket készít a következő évi költségvetési javaslat 
összeállításához. 

 
2.2 Az önkormányzati éves költségvetés összeállításához a Hivatal az intézmények 

vezetőivel áttekinti a következő évre vonatkozó feladatokat, amelyhez az 
intézményvezetők információt szolgáltatnak: 

- a feladatellátásra jellemző naturális mutatószámok alakulásáról, valamint 
- az intézmény többéves kihatású kötelezettségeiről. 

 
2.3 A Hivatal köteles az intézmények részére továbbítani az önkormányzat képviselő-

testülete által a költségvetés tervezéséhez kiadott irányelveket.  
 
2.4 A Hivatal segíti az intézmények vezetői által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi 

igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének meghatározását. 
 

2.5 A kiadások indokolását az intézmény készíti el a költségvetés tervezésével egyidejűleg. 
Azokat az előirányzatokat, melyek nem folyamatos szerződésen, hanem eseti  
kötelezettségvállaláson alapulnak, különösen meg kell indokolni, részletes tervet kell 
hozzá készíteni. 

 
2.6 A tervezett bevételek és kiadások között meg kell tervezni mindazokat a bevételeket és 

kiadásokat, melyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, jogszabályon alapulnak, az 
eszközök hasznosításával függenek össze, és a tapasztalatok alapján valószínűsíthető 
tételek.  

 
2.7 Az előzetes egyeztető tárgyalásokon az intézmény és a Hivatal gazdasági szervezetének 

vezetője vesz részt. 
2.8 Intézményenként a Hivatal készíti el a költségvetés tervezetét, amelyet az intézmény 

rendelkezésére bocsát. 
2.9 Az intézmény vezetője felelős a jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal történő 

gazdálkodásért, amely a jóváhagyott saját bevételi előirányzatok teljesítésének 
kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja 
magában. 

2.10 Az intézmény az éves bérleti díjbevételek tervezéséhez kapcsolódóan - a belső 
szabályzatában meghatározott előkalkuláció alapján - megküldi a terembérek kiadási 
oldalának (ráfordítások) kalkulált adatait is a Hivatal részére. 
 

3. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 

3.1   Az intézmények az előirányzat-változtatási hatáskörüket önállóan gyakorolják. Az   
előirányzat megváltoztatásra vonatkozó szándékukat írásban megküldik a Hivatalnak,  
megjelölve a főkönyvi számot, szakfeladatot, valamint az összeget Ft-ban.  

A Hivatalnak a pénzügyi rendszere, és a hozzá kapcsolódó segéd programok (modulok) 
működéséből adódóan joga van az intézménynél előirányzat változtatást, átcsoportosítást 
végrehajtani a felhasználásnak megfelelően, a rendszer keretfigyelése érdekében, de a 
változtatásról tájékoztatnia kell az intézményt. 
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A kötelezettségvállalási előirányzatok előzetes megléte nélkül pénzügyi kifizetést érintő 
kötelezettség nem vállalható. 

3.2  Az előirányzat változtatásának kezdeményezéséért az érintett intézményvezető, ennek 
ellenőrzött végrehajtásáért a Hivatal gazdasági szervezetének vezetője felelős. 
 

4. A kiadások teljesítése, a bevételek beszedése 
 
A pénzgazdálkodás rendjét, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, az érvényesítés s 
az utalványozás és a szakmai teljesítés igazolásának részletes szabályait az intézmény 
vezetőjének működtetnie kell, a következők figyelembe vételével. 
4.1. A kötelezettségvállalás jogköre az intézményvezetőé minden egyes gazdasági esemény 

esetén, amely nem esik az önkormányzati közbeszerzés hatálya alá. 
4.2. Kötelezettség előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalható! 
4.2 A kötelezettségvállalások rendjét az alábbiak szerint kell kialakítani az intézménynél: 

4.2.1 Kötelezettségvállalásra  az intézmény vezetője vagy az általa írásban megbízott, 
a kötelezettségvállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. 

4.2.2 Gazdasági eseményenként az 100.000 Ft-ot meghaladó kifizetésekre irányuló 
kötelezettségvállalás csak írásban, a pénzügyi ellenjegyzést követően történhet. 

4.2.3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági 
szervezetének vezetője, illetve az általa írásban kijelölt személy jogosult.  

4.2.4. Az intézmény kötelezettségvállalási jogköre csak a jóváhagyott előirányzatok 
mértékéig gyakorolható, de az is csak akkor, ha azt a bevételi előirányzatok 
teljesítése lehetővé teszi. 

4.2.5. A kötelezettségvállalás rendjére, a pénzügyi ellenjegyzésre, a szakmai teljesítés 
igazolásra, az érvényesítésre szóló szabályozás a Hivatal feladata. A szabályzat 
betartása az intézmények részére kötelező. 

4.3. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie 
arról, hogy  

� a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, 
� a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve  
� a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

Amennyiben a kötelezettségvállalási szándék nem felel meg a fent előírtaknak, akkor az 
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót.  
Ha a kötelezettségvállaló a tájékoztatás ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az 
ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak eleget tenni, azonban köteles e tényről 
haladéktalanul írásban értesíteni a helyi önkormányzat képviselő-testületét. 
 

4.4. A kötelezettségvállalás nyilvántartása 
A kötelezettségvállalásokról az intézmények – a kinevezés, illetve a folyamatos 
teljesítést tartalmazó szerződések (pl.: közüzemi díjak) kivételével – analitikus 
nyilvántartást vezetnek.  
Az intézmények által megkötött szerződés, megrendelés, vagy más, hasonló visszterhes 
kötelem írásba foglalását rögzítő okiratnak tartalmaznia kell, többek között, elsőként, a 
pénzügyi ellenjegyzés tényét, az ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírást. Előzetes, 
szabályos, pénzügyi ellenjegyzés nélkül pénzügyi kihatással járó kötelezettség nem 
vállalható. 
 

4.5. Teljesítés igazolása, érvényesítés 
4.5.1 A kötelezettségvállalás teljesítésének igazolása az intézmény feladata. A kiadás 

teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt igazolni kell azok 
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jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás 
teljesítését. A teljesítés igazolása a dátumnak és az igazolási kötelezettség 
végrehajtásának megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával történik.  

4.5.2 Az intézmény vezetője a Hivatal rendelkezésére kell, hogy bocsássa a  
kötelezettség-vállalásra, valamint a teljesítés igazolására jogosult személyek 
aláírás-mintáját és megbízásának hatókörét.  

4.5.3 Eszközvásárlás esetén az eredeti számlán a Hivatal rögzíti a nyilvántartásba 
vétel tényét (nyilvántartási száma, aláírás), illetve részletezve utal a szolgáltatás 
felhasználására.  

4.6 Érvényesítés 
A teljesítésigazolással ellátott bizonylatok érvényesítése – a jogszabályi előírások 
alapján –a Hivatal hatáskörébe tartozik. 
 

4.7 Az utalványozás rendje 
E Munkamegosztási Megállapodás alapján az utalványozási jogkört az intézmény 
vezetője gyakorolja. 

4.8 A számlával kapcsolatos eljárásrend 
A számlát átadó-átvevő könyvvel kell a Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie a 
számla átadása időpontjának. Ennek alapján megállapítható, hogy az esetleges 
késedelemből eredő kamat mely szervezetet terheli. 
A számlával kapcsolatos feladatok a Hivatal pénzügyi irodáján: 

� érvényesítés (alaki, számszaki, tartalmi ellenőrzés) 
� utalványrendeletet készítés 
� a felszerelt (minden szükséges melléklettel ellátott), pénzügyileg teljesített 

számlákat a Hivatal a napi bankszámlakivonatnak megfelelően csoportosítva, 
időrendi sorrendben tárolja.  

4.9 Bevételek beszedésével kapcsolatos feladatok az intézményeknél: 
4.9.1 Az ellátások térítési díjait (ellátottak étkeztetése és egyéb ellátási díjak) az 

intézmény szedi be, a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
mértékben. Minden kedvezményes térítési díj esetében a jogszabálynak 
megfelelő dokumentációval (jövedelem-nyilatkozat, szülői nyilatkozat, 
határozat, stb.) alátámasztott nyilvántartással kell rendelkezni. A beszedett 
díjakról az adójogszabályoknak megfelelően számlát állít ki a befizetőnek. A 
nyilvántartó programból az összesítőt, a beszedett bevételek feladását igazoló 
feladóvevény bemutatásával egyidejűleg eljuttatja a Hivatal kijelölt  
ügyintézőjéhez, aki a szükséges ellenőrzéseket végrehajtja, és az esetleges 
eltérésekről értesíti az intézmény ügyintézőjét a további intézkedés megtétele 
érdekében. 

                     Ez az eljárás vonatkozik az alkalmazottak által fizetendő térítési díjak  
beszedésére is. 

4.9.2 A bérleti díjbevételekről az intézmények által megkötött folyamatos vagy eseti 
szerződések alapján az Intézmény  köteles a számlát kiállítani.  

4.9.3 A felesleges vagyontárgyak értékesítése esetén az intézmény írásos kérelme 
vagy szerződés alapján a Hivatal számlát állít ki. 

4.9.4 Telefon magáncélú használatának megtérítése a jogszabályok, és a vonatkozó 
belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. 
 

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
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5.1 Az intézmények vezetői önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkört gyakorolnak. A 

név szerinti, állásonkénti nyilvántartást, jelenléti ívet, hiányzásjelentést, szabadság 
nyilvántartást stb. - önálló bérgazdálkodási jogköréből eredően - az intézmény köteles 
vezetni.  

5.2 A Képviselő-testület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
intézményvezetők önállóan rendelkeznek, de a szakmai létszámot ennek során nem 
csökkenthetik. 

5.3 A központosított bérszámfejtés keretében a rendszeres személyi juttatások számfejtését 
a Magyar Államkincstár végzi, a nem rendszeres személyi juttatások számfejtése a 
Hivatal feladata. 

5.4 A munkaügyi okmányok és alkalmazási dokumentumok elkészítéséért az 
intézményvezető felel.  

5.5 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a Hivatal biztosítja, hogy a személyi 
juttatások kifizetése, utalása a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és a Képviselő-
testület döntéseinek megfelelően történjen. 
 

6 A pénzkezelés rendje 
 

6.1 A pénzkezelés rendjét a Hivatal szabályozza a pénzkezelési szabályzatában, melynek 
betartása az intézmény számára is kötelező. 

6.2 Az intézmények pénzforgalmukat az erre a célra kialakított „Pénzkezelő helyen” 
bonyolítják. A készpénzt napközben pénzkazettában, éjszaka tűzbiztos 
lemezszekrényben (páncélszekrény, faliszekrény) kell tartani a vagyonvédelem 
érdekében. (A pénzkezelés rendjéről az intézmény, a hely sajátosságainak megfelelően 
belső szabályzatban rendelkezik.) 

6.3 A pénzkezelő helyen idegen pénz vagy érték kezelése csak az intézmény vezetőjének 
engedélyével lehetséges. Az idegen pénzeket elkülönítve, zárt borítékban kell tárolni, 
nem keveredhet a költségvetési pénzeszközökkel. 

6.4 A pénzkezelő helyen kell bonyolítani az intézmények valamennyi pénzforgalmát, 
úgymint: az étkezési térítési díj befizetéseket, eseti bérleti díjakból származó 
bevételeket, a különböző túlfizetések (pl.: étkezési térítési díj) visszafizetését, a 
vásárlásra kivitt előleget, az állandó ellátmány elszámolását stb. 

6.5 Az intézmények a készpénzkifizetések teljesítésére állandó készpénz-ellátmánnyal 
rendelkeznek, amelyből teljesíthetik a különböző készpénzes dologi kifizetéseket. 
Ennek felhasználásáról naprakész elszámolási ívet vezetnek. Az ellátmánnyal 30 napon 
belül elszámolnak. Amennyiben a pénzfelvételtől számított 30 napon belül nem történik 
meg az elszámolás – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint - az állandó 
ellátmány kamatadós jövedelemnek minősül. 
Év végén az elszámolással egyidejűleg az ellátmány maradványát vissza kell fizetni, 
kintlévőség nem lehet. Nem lehet az ellátmány terhére magánszemély bankkártyájával 
vásárolni.  

6.6 Az ellátmány feltöltésekor az intézmények a számla eredeti példányával számolnak el a 
Hivatal felé. Az ellátmány felhasználásáról elszámolási ívet köteles két példányban 
vezetni az intézmény, amelynek a másolati példányát a Hivatal az ellenőrzést követően 
(a javítások elvégzése után) az intézménynek visszaküldi.  

 
6.7 A készpénzben beszedett bevételek a kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt naponta 

az intézménynek be kell fizetnie – a befizetés jogcímének megfelelően – az intézményi 
bankszámlára. A napi befizetésektől el lehet tekinteni, amíg a beszedett bevétel összege 
az 50.000 Ft-ot nem éri el, de hetente akkor is be kell fizetni a beszedett pénzt.  
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6.8 Amennyiben nem az intézmény pénzkezeléssel megbízott alkalmazottja bonyolítja az 

ellátmány elszámolását a Hivatalnál, úgy gondoskodni kell, hogy az ellátmány 
szállítását, a pénz átvételét és átadását intézményen belül dokumentálják (a belső 
szabályzatnak megfelelően). 

 
6.9 Beszerzésre előleg az intézmény vezetőjének írásos kérelmére adható, maximum 15 

napos (naptári nap) elszámolási határidővel. A kérelmet a pénzügyi teljesítés előtt 
legalább 3 munkanappal kell a Hivatalhoz beküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
beszerzendő áruféleséget, a felvenni kívánt összeget, valamint az összeg felvételének az 
időpontját. Az elvitt előleg csak a kérelemben meghatározott célra költhető. A felvett 
előlegről elszámolási ívet vezet az intézmény. Újabb előleg a korábban kiadott összeg 
elszámolása után vehető fel. Amennyiben a felvételtől számított 30 napon belül nem 
történik meg az elszámolás – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint – a 
vásárlásra kiadott előleg kamatadós jövedelemnek minősül. 
Előleg felvétel pénteki napra csak kivételes esetben, indoklással igényelhető.  

 
6.10 Párhuzamos előlegfelvétel csak indokolt esetben, a Hivatal gazdasági szervezete 

vezetőjének engedélyével lehet, amelynek elszámolási határideje 30 nap.  
Külföldi kiküldetés esetében a visszaérkezést követő 30 napon belül kötelező 
elszámolni.  

 
6.11 A 6.9 és a 6.10 pontban szereplő előleg elszámolást - a jogszabálynak megfelelő 

elszámolás érdekében - egy pénztári nappal korábban, vagy legkésőbb az elszámolási 
határidő napján - kell leadni a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének. 

 
6.12 A készpénz kezelés rendjéért az intézmény vezetője a felelős, aki kijelöli a pénz 

kezeléséért felelős személyt. 
 
6.13 Az intézmények vezetői a pénzkezelés részletes szabályait belső szabályzatukban 

rögzítik és gondoskodnak, hogy a pénzkezelő, gazdasági feladatokat ellátó személy 
„Felelősségvállalási nyilatkozattal” rendelkezzen. 

 
III.  A NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉNEK RENDJE  

 
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartásának 

munkamegosztási rendje 
 

1.1 Nagy értékű tárgyi eszköz minden olyan tárgyiasult eszköz, amely az intézmény 
működését egy évet meghaladó ideig szolgálja és az egyedi beszerzési értéke 
(figyelembe véve a le nem vonható, fizetett áfát is) meghaladja a 200 000 forintot. 

 
 Minden bruttó 200 000 Ft feletti gépről, berendezésről, eszközről az intézmény üzembe 

helyezési okmányt, állományba vételi bizonylatot állít ki, és a számla mellé csatolja. A 
számla alapján a Hivatal a gépet, berendezést, illetve eszközt felvezeti az analitikus 
nyilvántartásába. Erről bevételi bizonylatot állít ki, melynek egy példányát megküldi az 
intézménynek. Ez a bizonylat egyben az eszköz intézményi nyilvántartásának 
alapdokumentuma, ebből eredően az egyedi nyilvántartó kartont nem kell vezetni.  

1.2. A kis értékű tárgyi eszközök körébe tartozó eszközfajták azok, melyek egyedi 
beszerzési értéke - figyelembe véve a le nem vonható áfát is - a 200 000,- forintot nem 
haladja meg.   Értékhatártól függetlenül, a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartását a 
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Hivatal eszköz-nyilvántartója vezeti, egyedileg saját leltári számon bevételezve. Az 
intézmény a Hivatal által megküldött bevételi bizonylatot nyilvántartó kartonként 
kezeli, ebből eredően külön intézményi nyilvántartó kartont nem kell vezetni.  

 
A Hivatalhoz beküldött számlán fel kell tüntetni: 
� a saját hatáskörben nyilvántartott eszközök esetében a bevételezési számot, 

valamint, ha a számlán a vásárolt eszköz megjelölése nem egyértelmű, akkor az 
eszköz megnevezését,  

� gépi berendezések vásárlása esetében a gyártási számot, továbbá  
� a jogszabály előírása alapján a számlához kell csatolni az üzembe helyezést 

hitelt érdemlő módon dokumentáló bizonylatot (üzembe helyezési bizonylat). 
Az egy éven belül elhasználódó készletek esetében az intézmény a nyilvántartását 
összevontan, csoportosan vezeti kartonon, vagy anyagszámadási naplóban, illetve 
számítógépes nyilvántartásban.  

1.3. Szakleltárba tartozó eszközöket és készleteket anyagszámadási naplóban, 
számítógépen, vagy kartonon tartja nyilván az intézmény, bruttó 200.000.-Ft érték 
alatt. 
A vásárlást követően a számlára rá kell vezetni a bevételezés tényét oldalszám 
/sorszám / cikkszám vagy készletszámla hivatkozással. 

1.4 A munka és védőruházat szabályozása és nyilvántartása 
 A munka- és védőruházatra való jogosultságot, ennek mértékét és időtartamát az 

intézmény vezetője - a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szabályzatban rögzíti, 
A nyilvántartást egyedi nyilvántartó kartonokon kell vezetni. 
A kihordási idő lejáratát követően a nyilvántartásból történő kivezetés és a selejtezés 
az intézmény feladata, saját hatáskörben. Az intézmény vezetője belső szabályzatban 
rendelkezik a távozó dolgozók munkaruhaköltségének időarányos visszatérítéséről. 

1.5 Az egyéb készletek beszerzéskor költségként (dologi kiadás) számolandók el, év 
végén csak a raktáron lévő új készleteket kell felleltározni. Az intézményeknél a 
nyilvántartásuk számítógépes nyilvántartóprogramban, anyagszámadási naplóban vagy 
nyilvántartó kartonon történik - a törékeny készlet esetében törési füzet vezetése 
mellett - a vagyonvédelem biztosítása érdekében. A készleteket az intézmény saját 
hatáskörben csoportosan tartja nyilván, értékhatár nélkül. Ezek bevételezése, 
folyamatos állományváltozásának követése, leltározása teljes egészében az intézmény 
feladata. Saját hatáskörben nyilvántartandó készletek többek között: 

- játékok (bababútor, autó, társasjátékok, LEGO, stb.) 
- oktatási segédeszközök, sportszerek (szakmai anyagok) 
- konyhai eszközök (edények, ételhordó, evőeszköz szárító, konzervnyitó, stb.) 
- textília (függöny, szőnyeg, takarók, ágyneműhuzat, lepedő, konyharuha, stb.) 
- kézi szerszám (csavarkulcs, kézifűrész, csavarhúzó, kalapács, stb.) 
- élelmiszer (saját konyha esetén tartós élelmiszerek) 
- tisztító- és takarítószerek,- eszközök 
- munkaruhák, védőruhák (név szerinti nyilvántartás)  
- elektromos elosztó csatlakozó (hosszabbító), tűzoltó készülék  
- számítástechnikai adathordozók (floppy, CD lemez),  
- gyógyszer, kötszer 
- vegyszer 

1.6 Az intézmények között átadásra, illetve használatba adásra kerülő, a Hivatal 
nyilvántartási hatáskörébe tartozó eszközökről az intézménynek átadás-átvételi 
bizonylatot kell kiállítania az átadás időpontjában és azt két példányban a Hivatal 
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részére − az átadás-átvételi bizonylat kiállítását követő egy-két napon belül − 
megküldeni a nyilvántartások átvezetése érdekében.  

1.7 Az intézménynek jelentési kötelezettsége áll fenn a Hivatal felé a vagyonába kerülő, 
ajándékba kapott vagy iskolai, óvodai alapítványi pénzből vásárolt, és az 
intézménynek átadás-átvételi jegyzékkel átadott eszközökről. Továbbá jelentési 
kötelezettsége van minden, a Hivatal nyilvántartási hatáskörébe sorolt eszköz 
állományában bekövetkezett változás esetében is.  
 

1.8 Az önkormányzat által közbeszerzési eljárás keretében, illetve bármely jogcímen 
lefolytatott beruházás esetében jelentési kötelezettsége van az intézménynek a Hivatal 
felé, tételes listán felsorolva a tulajdonába került eszközöket és bekerülési értéküket, a 
beruházás átadását követő 30 napon belül. Továbbá ez a kötelezettség szintén fennáll a 
felújítási, karbantartási munkák során az intézménybe kerülő eszközök esetében is.  

 
2. A leltározási, selejtezési feladatok munkamegosztási rendje 

 
2.1 Leltározási feladatok: 

A Hivatal által nyilvántartott kis- és nagy értékű tárgyi eszközök leltározása évenként 
történik, leltározási ütemterv alapján, melyet az intézmény leltározási bizottsága végez a 
Hivatal leltárellenőrei ellenőrzése mellett.  
A leltárak összesítését és kiértékelését a Hivatal végzi. A Hivatal által nyilvántartott 
eszközökre vonatkozóan az év végi leltárt a folyamatosan, értékben és mennyiségben 
vezetett analitikus nyilvántartás helyettesíti. 
 
Jogszabályi előírások és belső szabályzat alapján az intézmény elvégzi a raktáron lévő 
új készletek tényleges számbavételezésével - december 31-i állapotnak megfelelően - az 
év végi leltározást, és az intézményi készletkimutatás nyomtatványon jelenti a raktári 
készlet állományát a Hivatalnak. Továbbá évente elvégzi a saját nyilvántartási körébe 
tartozó eszközök, anyagok és szakleltári eszközök tényleges számbavételezését, 
leltározását. 

 
2.2 Selejtezési feladatok  
 Az intézményvezető elkészíti a saját hatáskörben nyilvántartott készletekre, illetve a 

200.000.-Ft alatt nyilvántartott szakleltári eszközökre a selejtezési kérelmet (írásban, 
tételesen felsorolva az eszközöket nyilvántartási szám, megnevezés, mennyiség, 
nyilvántartott érték adatokkal), és megküldi két példányban a Hivatalnak ellenőrzés és 
engedélyezés céljából. 

 Valamennyi kis- és nagy értékű tárgyi eszköz, valamint a 200.000.-Ft feletti szakleltári 
készletek selejtezését a Hivatal végzi, ennek előkészítése, dokumentálása az intézmény 
feladata. 

� Az intézmény selejtezési bizottsága a vagyontárgyak selejtezési jegyzékét 
összeállítja és a Hivatal részére megküldi, a leltározás megkezdése előtt 
legalább 15 nappal (5 évnél nem régebbi beszerzésű gépek esetén 
szakvéleményt csatolva a selejtezés okáról). 

� Ennek alapján a leltárellenőr elkészíti a selejtezési jegyzőkönyvet és a 
helyszínen megtekinti a selejtezésre kijelölt eszközöket. Ezt követően a 
selejtezési jegyzőkönyvet aláíratja az intézményvezetővel, a selejtezési 
bizottság tagjaival, és ellenjegyzi azt. 
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 Selejtezési feladatokat a Hivatal Leltározási és Selejtezési Szabályzata - amely az 

intézményi sajátosságokat is tartalmazza,- szerint kell végrehajtani. A leselejtezett 
eszközöket a jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján az intézmény és a Hivatal egyaránt 
kivezeti a saját nyilvántartásából. Az intézmény gondoskodik a leselejtezett eszközök 
elszállításról, megsemmisítésről. 

 
2.3 Az eszközök, készletek selejtezése, megsemmisítése során a hulladékról szóló 

jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni. 
 

IV. KÖNYVVEZETÉS ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁ LYOZÁSA 
 

1. Szintetikus és analitikus nyilvántartások 
 

1.1 A könyvvezetési és a beszámolási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata.  
1.2 Az intézmény külön számviteli politikát nem alakít ki, a számviteli politika keretébe 

tartozó (az eszközök és a források leltározása és leltárkészítése, illetve az eszközök és 
források értékelése) szabályzatot nem dolgoz ki, de a saját hatáskörben nyilvántartott 
eszközök, anyagok leltározásának és selejtezésének rendjét írásban rögzíti. 

1.3 Az intézmény a Hivatal szabályzataiban foglaltak szerint köteles eljárni.  
1.4 A Hivatal teljes körűen – elkülönülten – vezeti az intézmény főkönyvi könyvviteli 

nyilvántartásait és a részletező analitikus nyilvántartásokat. 
1.5 Az intézmény a főkönyvi számláihoz kapcsolódó analitikus (részletező) 

nyilvántartások közül azokat vezeti, melyeket a Hivatal a feladatkörébe utal. 
1.6 A számviteli mérleg alátámasztáshoz az intézményvezető köteles elkészíteni és 

beküldeni a Hivatalnak a vagyonkimutatást, csatolva a raktáron lévő anyagkészletéről 
készített leltározási jegyzőkönyvet. A beszámolási és a könyvvezetési kötelezettség 
teljesítéséhez az intézmény által szolgáltatott adatok, bizonylatok valódiságáért az 
intézmény vezetője egyszemélyben felelős. 

 
2. Egyéb nyilvántartások vezetése 

 
2.1     Az intézmény vezeti a közüzemi fogyasztás adatait fogyasztói helyenként, továbbá a  

mutatószámokat megalapozó nyilvántartásokat. 
2.2    A Hivatal vagy az intézmény egyéb nyilvántartások vezetését szükség szerint egymástól 

kérhetik. 
 
 

V. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER M ŰKÖDTETÉSE 
 

1. A Hivatal feladatai a belső kontroll kapcsán 
 

1.1 A Hivatal által készített szabályzatok hatálya kiterjed az intézményekre is. A Hivatal és az 
intézmények közös feladata a belső szabályozási rendek összehangolása, az egységes 
szerkezet kialakítása.  

1.2 A kockázati tényezők felmérése az intézmény és a Hivatal elkülönült feladata, és a 
szükséges intézkedéseket önállóan kell kezdeményezni. Fontos, hogy a felmérések 
eredményéről egymást tájékoztassák. 

1.3 A belső kontroll részét képező belső ellenőrzés intézményi szinten történő biztosítása a 
Hivatal feladata. A belső ellenőrzés a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak 
megfelelően működik. 
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2. Az intézmény feladatai a belső kontroll működtetése kapcsán 
 
2.1 Az intézmény vezetőjének feladata olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 

egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai 
elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. 
A kontrolltevékenységek kialakítása során biztosítani kell a kockázatok kezelését a 
szervezet céljainak eléréséhez. Ennek keretében a költségvetési szerv vezetője 
szabályozza a költségvetési szerv belső szabályzataiban az engedélyezési és jóváhagyási 
eljárásokat, az információkhoz való hozzáférést, fizikai kontrollokat (hozzáférés az 
eszközökhöz), beszámolási eljárásokat. 

2.2 Az intézmény vezetőjének feladata elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a 
költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési 
folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett 
leírása. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és 
kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok 
nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 

2.3 Az intézmény vezetőjének feladata a kockázati tényezők figyelembevételével 
kockázatelemzést végezni (a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában 
rejlő kockázatok felmérése) és kockázatkezelési rendszert működtetni, amely 
tartalmazza az intézkedéseket és megtételük módját.  

2.4 Az intézmény vezetőjének feladata továbbá olyan rendszereket kialakítani és 
működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben 
eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez, valamint a 
szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító 
monitoring rendszer működtetése. 

2.5 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles 
szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
 

VI.  ADATSZOLGÁLTATÁS 
 

1. A Hivatal kötelezettségei és felelőssége 
 

1.1 A Hivatal feladata a külső szervek felé a könyvviteli, pénzügyi információk rendszeres 
és eseti, kötelező adatszolgáltatása. 

1.2 A Hivatal költségvetést állít össze, elemzéseket, kimutatásokat készít. A döntések 
előkészítéshez információkat szolgáltat. 

1.3 A Hivatal adóalanyi feladatokat lát el, továbbá minden olyan – határidőre történő – 
adatszolgáltatást, jelentést elkészít, melyet a hatályos jogszabályok előírnak számára. 

1.4 A Hivatal ezen feladatai ellátása során szoros együttműködéssel kell, hogy dolgozzon 
az intézményekkel. 
 

2. Az intézmény kötelezettségei és felelőssége 
 

2.1. Az Intézmények feladata a munkaügyi feladatok szabályos és hatékony megoldása 
során a szükséges adatok továbbítása. 

2.2. A kifizetésre váró áruvásárlásra és szolgáltatásnyújtásra irányuló, teljesítésigazolással 
ellátott számlák, kötelezettségvállalások, valamint azok mellékletei (szállítólevél, 
munka végzésének igazolása stb.) időben történő leadása az előírt fizetési határidők 
betartása végett. 



77 
 
 
2.3. A vagyonvédelem biztosítása és a költségvetési bevételi-kiadási előirányzatok betartása, 

valamint az ezzel összefüggő adatszolgáltatás. 
2.4. Az állami támogatások igénylését megalapozó nyilvántartások és elszámolások felelős 

vezetése. 
2.5. A kapcsolódó információk gyors és pontos átadása további feldolgozásra, és hatékonyan 

együttműködés a Hivatallal.  
2.6.  Minden egyéb adatszolgáltatás teljesítése meghatározott időre. 
 

VII.  Záró rendelkezések 
 

E munkamegosztási megállapodást alkalmazni köteles minden, a gazdálkodást illetően a 
Hivatalhoz kapcsolt, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény. 
 

VIII.  Hatálybalépés 
 
A munkamegosztási megállapodást Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
301/2015. (VIII.25.) Kt. számú határozatával elfogadta, és 2015. szeptember 15-től hatályba 
léptette.  
 
 
Ercsi, 2015. augusztus 25. 
  ..............................................  
 Ercsi Város Önkormányzat 
 polgármestere 
 
 
 
  .......................................................   ........................................................  
 Gazdasági szervezettel nem rendelkező   Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint   
                   intézmény vezetője                                 a Gazdasági szervezettel rendelkező                             
  költségvetési szerv vezetője    
 
 
 

27. napirendi pont: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-255/2015. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 29. számú melléklete, majd elmondja még, a módosítások Ercsit nem 
érintik, részükről ez csak egy formai dolog. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
a társulási megállapodás módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
302/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodásának módosítását a társulási tanács 40/2015. (VII.2.) sz. 
határozata – e határozat 1. sz. melléklete – szerint, továbbá a társulási megállapodást a 
módosításokkal egységes szerkezetben – e határozat 2. sz. melléklet szerint – jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
„1. sz. melléklet a 302/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának 

40/2015. (VII. 2.) határozata 
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 
 

I. 
 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását az 1.), 2.) és 4.) pontok esetében 
a törzskönyvi bejegyzés napjától, a 3.) pont esetében 2016. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Megállapodás II. fejezet 3.3. pontja törlésre kerül. 

 
2.) A Megállapodás II. fejezet 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„3.8. Szociális étkeztetés - Martonvásár Város Önkormányzata” 

 
3.) A Megállapodás VI. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„ 1.4.  Az Intézmény ellátottjai számára nyitva álló helyiségeket biztosít a 
feladatellátásban részt vevő településeken - az intézmény alapító okiratában rögzítettek 
szerint - családsegítés, gyermekjóléti, valamint tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében.” 

 

4.) A Megállapodás XI. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„valamint a Társulás által biztosított feladatellátáshoz (kivéve a köznevelési 
feladatellátást)”. 
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II. 
 

A Társulás Tanácsa a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal a Társulási 
megállapodást a határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. 
 
 

III. 
 

A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy 2015. augusztus 31. napjáig 
döntsenek a Társulási megállapodás I. pont szerinti módosításának elfogadása 
tárgyában.  
 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök 
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 
 

 

„2. sz. melléklet a 302/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 

 
40/2015. (VII. 2.) SZLV TKT határozat 1. melléklete: 
 

 

 

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Társulási Megállapodás hatálybalépésének időpontja: 2015. ... 

 

Kelt: Martonvásár, 2015. ... 
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A társulásban résztvevő önkormányzatok – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.§-a alapján – abból a célból, hogy a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás) tartozó 
települések lakossága a helyi közszolgáltatásokat minél magasabb színvonalon vehesse 
igénybe, társulás keretében történő együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális 
felhasználásával biztosítják a közfeladatok minél magasabb szintű ellátását, s ennek 
érdekében 2013. június 30-i kezdő hatállyal az alábbi társulási megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás) kötik, illetve hagyják jóvá: 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Társulás neve: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

 
2. A Társulás székhely önkormányzata: Martonvásár Város Önkormányzata  

A Társulás székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.  
 

3. A Társulás társszékhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

4. A Társulás tagjainak neve, székhelye:      
  
4.1 Baracska Község Önkormányzata 

Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 29. sz.  
4.2. Ercsi Város Önkormányzata 

Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz.  
4.3. Gyúró Község Önkormányzata 

Székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. sz.  
4.4. Kajászó Község Önkormányzata 

Székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71. sz.  
4.5. Martonvásár Város Önkormányzata 

Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.  
4.6. Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. sz.  
4.7. Tordas Község Önkormányzata 

Székhelye: 2463 Tordas, Szabadság u. 87. sz. 
4.8. Vál Község Önkormányzata 
 Székhelye: 2473 Vál, Vajda J. u. 2. 
4.9. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a Megállapodás 1. függeléke, a 

Társulás tagjait képviselőket a Megállapodás 2. függeléke tartalmazza. 
 

5. A Társulás működési területe: a 4. pontban szereplő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 

 
6. A Társulás bélyegzője: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás felirattal 

ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével. 
 
7. A Társulás képviselete: a képviseletet a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az 

alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el. 
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8. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy. 

8.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

8.2. A Társulás önálló bankszámlával – fizetési számlával – rendelkezik. 
8.3. A Társulás, és az általa fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szervek (a 

továbbiakban: Intézmény(ek)) költségvetését a Társulási Tanács önállóan, 
költségvetési határozatban állapítja meg. A társult önkormányzatok (a 
továbbiakban: Önkormányzatok) a Társulás fenntartásához évenként szükséges 
hozzájárulás összegét a IX/1. pontban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják 
át.  

8.4. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a székhely szerinti polgármesteri 
hivatal, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

8.5. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal útján gondoskodik 
a Társulás költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, melynek 
keretében ellátja – külön munkamegosztási megállapodás alapján – az 
Intézmény(ek) pénzügyi-gazdálkodási feladatait is.  

8.6. A Társulás csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
8. A Társulás az Mötv. 88. § - 95. §-aiban foglalt szabályok szerint működik.   

 
II. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖ K 

 
1. Az Önkormányzatok az alábbi 2-7. pontban nevesített önkormányzati feladatok közös 

megvalósításában állapodnak meg, s ezen feladat és hatásköreik gyakorlását átruházzák a 
Társulásra.  

 
2. Az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, 

mint „Központi Háziorvosi Ügyelet” az Önkormányzatok közigazgatási területére 
kiterjedően: 
2.1. Az ügyelet székhelye és ellátási helye: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.  

Az ügyelet további ellátási helye: Martonvásári kistérség központjától 
legfeljebb 15 km-es távolságban 
biztosított ellátás (a sürgős, szükség esetén 
felmerülő gyermekellátás biztosításával)  

2.2.  Ügyeleti idő (a székhelyen és ellátási helyeken): 
• munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig; 

• hétvégén pénteken 16 órától hétfő reggel 8 óráig; 

• munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órás. 

2.3. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet 
ellátására a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével történő egészségügyi vállalkozási, 
avagy ellátási szerződés útján történő megvalósítására vonatkozó döntés 
meghozatalára a Társulási Tanácsot hatalmazzák fel.  
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2.4. Az egészségügyi alapellátás körében a Központi Háziorvosi Ügyelet ellátásának 2.3. 
pont szerinti egészségügyi vállalkozási, avagy ellátási szerződés útján történő 
megvalósítását igénybe vevő tagok a Társulás tagjai közül:  
• Baracska Község Önkormányzata,  

• Ercsi Város Önkormányzata,  

• Gyúró Község Önkormányzata,   

• Kajászó Község Önkormányzata,  

• Martonvásár Város Önkormányzata,   

• Ráckeresztúr Község Önkormányzata,  

• Tordas Község Önkormányzata 

 
„3. Szociális alapellátás feladatkörben: 
 3.1. Családsegítés - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár 

Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község Önkormányzata; 
3.2. Házi segítségnyújtás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 

Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község 
Önkormányzata; 

3.3.1 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátása) - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, 
Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 

3.4. Támogató szolgáltatás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 

3.5. Idősek nappali ellátása - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 

3.6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Baracska Község Önkormányzata; 

3.7. Családi napközi ellátás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata 

3.8. Szociális étkeztetés - Martonvásár Város Önkormányzata 
közigazgatási területére kiterjedően, Intézmény fenntartása útján. 

 
4.2   
 
5.  Gyermekjóléti szolgáltatás: ezt az önkormányzati feladatot a Társulás Baracska 

Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, 
Tordas Község, Vál Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően 
Intézmény fenntartása útján látja el.  

 
6. A köznevelési feladatok körében a Társulás keretében történik: 

Óvodai nevelés a Társulás által fenntartott Intézmény útján: 

                                                 
1 2015. …-tól hatályát vesztette. 
2 2014.01.01-től hatályát vesztette. 
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• Baracska Község Önkormányzata,  

• Gyúró Község Önkormányzata, 

• Tordas Község Önkormányzata 

közigazgatási területére kiterjedően.  
 

7. Belső ellenőrzési feladatok: a Társulás a Társulásra, az Önkormányzatokra és az általuk 
fenntartott költségvetési szervekre kiterjedően a Társulási Tanács döntésétől függően: 

• belső ellenőr(ök) foglalkoztatásával,  

• vagy polgári jogi szerződéssel, külső erőforrás bevonása útján 

látja el.  
7.1. A társulás belső ellenőre a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez: 

• a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

• az alábbi társult önkormányzatoknál és az irányításuk alá tartozó bármely 
költségvetési szervnél: 

- Baracska Község Önkormányzata,  

- Gyúró Község Önkormányzata, 

- Kajászó Község Önkormányzata  

- Martonvásár Város Önkormányzata, 

- Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 

- Tordas Község Önkormányzata, 

- Vál Község Önkormányzata. 

• a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás 
tekintetében, 

• az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

• az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában 
meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

7.2. A belső ellenőr által teljesítendő szolgáltatásokat a társulás adott évi belső ellenőrzési 
terve tartalmazza, mely tartalmazza a képviselő-testületek által előzetesen 
jóváhagyott egyes önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet, 
továbbá a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 
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végzendő belső ellenőrzési feladatokat is. Az önkormányzati szintű éves ellenőrzési 
tervet a belső ellenőr állítja össze előzetes kockázatelemzés és a vezetőkkel való 
egyeztetést követően. 

7.3. Az elkészült ellenőrzési jelentéseket az ellenőrzött szervezeteknek, és az 
önkormányzatnak kell megküldeni egyeztetés, észrevételezés céljából. A 
leegyeztetett, elfogadott ellenőrzési jelentéseket 1 példányban a társulás székhely 
önkormányzata jegyzőjének, 1 példányban az ellenőrzöttnek kell megküldeni. Az 
éves ellenőrzési jelentést önkormányzatonként, illetve társulásra külön- külön köteles 
elkészíteni a belső ellenőr, melyet tárgyévet követő év február 15-ig megküld 
valamennyi jegyző részére, hogy azt a polgármester a zárszámadással együtt a 
képviselő-testület elé terjeszthesse.  

7.4. A belső ellenőrzési feladatellátás forrása: központi támogatás, feladatellátási 
pénzügyi hozzájárulás. A belső ellenőrzési feladatok központi, külső forrásokból 
nem fedezett működési, fenntartási kiadásait az Önkormányzatok pénzügyi 
hozzájárulás címén lakosságszám arányosan közösen biztosítják.  

 
8.   Településfejlesztés – területfejlesztés körében a Társulás alábbi tagjai az őket együttesen 

érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodnak meg: 
• Baracska Község Önkormányzata,  

• Ercsi Város Önkormányzata,  

• Gyúró Község Önkormányzata,   

• Kajászó Község Önkormányzata,  

• Martonvásár Város Önkormányzata,   

• Ráckeresztúr Község Önkormányzata,  

• Tordas Község Önkormányzata, 

• Vál Község Önkormányzata. 

 
9.3 Hozzájárulás köznevelési intézmény működtetéséhez: 
 9.1.  A Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének 

fenntartója, a Martonvásári Járásra kiterjedő ellátási körzettel, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. Az Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan 
tulajdonosa és az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdés szerinti működtetője Martonvásár Város 
Önkormányzata. 

 9.2. A Társulás hozzájárul a 9.1. alpont szerinti Intézmény - Martonvásár Város 
Önkormányzata által vállalt, Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti - működtetési 
költségeihez.  

 9.3. A hozzájárulás megfizetésével érintett tagönkormányzatok: 
• Baracska Község Önkormányzata, 

                                                 
3 2015. április 1-jei hatállyal kiegészítette a 9/2015. (II. 12.) TKT határozat. 
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• Ercsi Város Önkormányzata, 

• Gyúró Község Önkormányzata, 

• Kajászó Község Önkormányzata, 

• Martonvásár Város Önkormányzata, 

• Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 

• Tordas Község Önkormányzata, 

• Vál Község Önkormányzata. 

 
III. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS A TAGJAIT MEGI LLET Ő 

SZAVAZATARÁNYOK 
 

1. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve: a Társulási Tanács.  
 

2. Az Önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a képviselő-
testületek a Társulási Tanácsba az önkormányzatok mindenkori polgármesterét 
delegálják. 
A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy – 
külön meghatalmazás nélkül – az őt helyettesítő alpolgármester, vagy az adott 
település képviselő-testületének – külön meghatalmazással rendelkező – tagja.  
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei 
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog 
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 
 

3. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.  
 

4. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja 
mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv., az Intézmény(ek) alapítói, fenntartói, 
irányító szervi jogkörének gyakorlására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések, illetve jelen Társulási Megállapodás meghatároz. 

 
 

IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS ÜLÉSEI, DÖNTÉSHOZATALA 
 

1. A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja. 
1.1 .   A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is 

tarthat. 

1.2.      A Társulási Tanács ülésén a társuló önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal 
részt vehetnek. 

2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere 
hívja össze.  
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3. A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását. 
 A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az 

alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 
• a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,  

• megválasztja az alelnököt,  

• megválasztja a bizottságok tagjait.  

 
4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hatszor, a Társulási Tanács 

által meghatározott időpontban tartja. 
 
5. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, a Társulás 

bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára, annak kézhezvételét követő 15 napon 
belül, az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

 
6. Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkét tisztségviselő 

együttes akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti. 
 
7. A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai 

követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
8. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 
9. A Társulási Tanács: 

9.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 
fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén;  

9.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
kinevezés/megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;  

9.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 
10. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

polgármesteri hivatalt vezető jegyző, továbbá az Mötv. 46. § (3) bekezdésében 
meghatározott más személyek vehetnek részt.  
 

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulási Tanács tagjainak több 
mint fele jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. A 
határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

 
12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához – a 13. pontban 

foglaltak kivételével – legalább annyi tag „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja 
a jelen lévő tagok szavazatainak felét, és az általuk képviselt települések 
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lakosságszámának egyharmadát, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot 
elutasította.  

 
13. A minősített többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag „igen” 

szavazata szükséges, amely meghaladja a társulásban részt vevő tagok szavazatának felét 
és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. Ennek hiányában a Társulási 
Tanács a javaslatot elutasította.  
 

14. Minősített többség szükséges: 
14.1. a 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 
14.2. a Társulás hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

kinevezés/megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, 
fegyelmi büntetés kiszabása ügyében hozott döntésekhez; 

14.3. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá az 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további ügyekben;  

14.4.  a Társuláshoz való csatlakozás kérdésében. 
 

15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg. 
15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

• a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,  

• továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben. 

Ugyanazon ügyben, egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni és 
tartani. Nincs helye név szerinti szavazásnak: 
• bizottság létszáma és összetétele,  

• ügyrendi javaslat 

kérdéseiben.  
15.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a IV/9. pontban meghatározott 

ügyekben. 
15.3.   A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a 

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  
        15.4.  A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. 

Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási 
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.  

 
16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

16.1. A Társulás elnöke és alelnöke megválasztása, tiszteletdíja megállapítása. 
16.2. A Társulás szervei tagjainak megválasztása. 
16.3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése. 
16.4. Az éves költségvetés, valamint a zárszámadás elfogadása, módosítása, ennek 

keretében a tagi hozzájárulás évenkénti összegének megállapítása, a Társulás 
tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról szóló döntés.  

16.5. A Társulás elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás 
tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása. 

16.6. A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés, az intézményi 
fejlesztésekről, felújításokról történő döntés. 
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16.7. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése, intézmény irányító 
szervi jogának átadás-átvételéről döntés.  

16.8. A Társulás vagyonáról való rendelkezés. 
16.9. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának, éves munkatervének 

elfogadása, módosítása. 
16.10. A Társulás más társulással való együttműködésének, avagy annak 

megszüntetésének elhatározása, együttműködési megállapodás megkötése.  
16.11. Pályázatok benyújtásáról való döntés. 
16.12. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról szóló döntés. 
16.13. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése. 
16.14. A Társuláshoz, önkormányzati közös feladatellátáshoz történő csatlakozás 

elfogadása. 
16.15. A tag kizárásáról szóló döntés. 
16.16. Társulási Tanács által fenntartott Intézmények magasabb vezetői jutalmának 

megállapítása. 
16.17. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek), gazdálkodó szervezet tekintetében – a 

pénzügyi és az ágazati jogszabályokban meghatározott – alapítói, irányító szervi 
jogkörben hozandó döntés.  

16.18. A közös feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, egyéb polgári jogi szerződés 
megkötése, munkamegosztási megállapodás(ok) jóváhagyása.  

 
17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács 

elnöke a munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatalt vezető jegyző és a tagok sorából 
választott egy jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a 
felterjesztéséről a Hivatalt vezető jegyző gondoskodik.  
17.1. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak 

az irányadóak.  
17.2. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  
17.3. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv(ek)et az ülést követő 15 napon 

belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.   
 
18. Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján 

átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására 
jogosítják fel az Önkormányzatok által alapított és a Társulás részére fenntartói jogkörbe 
átadott, továbbá a Társulás által alapított Intézmény(ek) tekintetében: 
18.1. Intézményvezető, gazdálkodó szervezet vezetőjének megbízása, annak 

visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása. 
18.2. Az intézmény irányító szervi jogkörök gyakorlása az önkormányzati 

feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított körben. 
18.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.), és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) mindenkori hatályos 
rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben való 
döntés.  

 
19. A Társulás keretében az általa fenntartott Intézmény tevékenységi körébe tartozó 

szociális alapellátások intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak 
önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi 
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rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára – a Társulási Tanács javaslatának 
figyelembe vételével – Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jogosult. 
19.1. A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati 

rendelet tervezetet a Hivatal Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-
testülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban az érintett 
önkormányzatok polgármesterei részére megküldi.  

19.2. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő ülésükön, de legkésőbb 
20 napon belül a rendelet-tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak, 
melyet a Hivatalt vezető jegyző részére írásban megküldenek. Amennyiben az 
érintett Önkormányzat(ok) Képviselőtestülete(i) ezen határidőn belül a véleményt 
nem alakítja(ják) ki, úgy a határidő lejártát követően annak hiányában 
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az 
önkormányzati rendelet megalkotható.  

19.3. Amennyiben az Önkormányzat(ok) Képviselő-testülete(i) a tervezetben 
foglaltakkal nem ért(enek) egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját(jukat) a 
rendelet megalkotását megelőzően a jegyzőnek a Társulási Tanács ülésén kell 
ismertetnie.  

19.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-testülete 
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén 
egyeztetett újabb javaslat szerinti 19.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell 
folytatni.  

19.5. Ha az érintett Önkormányzat Képviselő-testülete indokait nem fogalmazza meg, 
avagy azt nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy a 
Társulási Tanács ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti 
javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat 
Képviselő-testülete által megalkotható.  

 
20. A Társulási Tanács működésének további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 
 

V. A TÁRSULÁSI TANÁCS TISZTSÉGVISEL ŐI, A TÁRSULÁSI TANÁCS 
BIZOTTSÁGAI, A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE 

 
1. A Társulás elnöke: 

1.1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az 
önkormányzati választási ciklus idejére titkos szavazással választja meg.  

1.2. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének 
megválasztásához minősített többség szükséges.  

1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás 
működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási 
feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az 
alelnök, együttes akadályoztatás esetén a korelnök látja el. 

1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét, továbbá tiszteletdíját a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

2. A Társulás alelnöke: 
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2.1. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját tagjai 
sorából, titkos szavazással alelnököt választ. 

2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács 
alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges. 

 
3.  A Társulás Pénzügyi Bizottsága: 

3.1. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 
háromtagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

3.2. A bizottság elnökét és további egy tagját a Tanács tagjai sorából kell 
megválasztani. 

3.3. A Pénzügyi Bizottság feladatai: 

3.3.1. Véleményezi a Társulás éves költségvetési javaslatát, és a végrehajtásáról 
szóló féléves, háromnegyed-éves, éves beszámoló tervezeteit. 

3.3.2.  Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel 
a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző 
okokat. 

3.3.3.  Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályok megtartását, a bizonylati rend és 
bizonylati fegyelem érvényesítését. 

3.4. A Pénzügyi Bizottság megállapításait haladéktalanul megküldi a Társulási 
Tanácsnak. 
Ha a Társulási Tanács a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, úgy a vizsgálati 
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldheti a Társulás gazdálkodásának 
ellenőrzésére jogosult Állami Számvevőszéknek. 

3.5.   A Pénzügyi Bizottság feladatait és részletes működési szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. A bizottság működésének 
szabályaira az Mötv. bizottságokra vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 

 
4. Köznevelési Bizottság: 

4.1. A Társulási Tanács a köznevelési feladatokkal összefüggő döntései előkészítésére 
háromtagú Köznevelési Bizottságot hoz létre. A Köznevelési Bizottság elnökét és 
további egy tagját a Társulási Tanács a tagjai sorából választja meg.  

4.2. A Köznevelési Bizottság feladatait és részletes működési szabályait a Társulás a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. A bizottság működésének 
szabályaira az Mötv. bizottságokra vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni.  

 
5. A Társulás munkaszervezete: 
        5.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának szervezését 

a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala: a Martonvásári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

   5.2. A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 
5.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek 

végrehajtása. 
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5.2.2. A Társulás bizottságai üléseinek előkészítése.  
5.2.3. Adat és információ szolgáltatás az Önkormányzatok részére a Társulási 

Tanács és intézményei működéséről, feladatellátásáról. 
5.2.4. A Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatok ellátása.  
5.2.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtásával, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.  
5.2.6. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

5.2.6.1. A Társulás és költségvetési szervei költségvetése tervezésének, a 
zárszámadás tervezetének előkészítése, pénzügyi-számviteli, 
gazdálkodási feladatainak ellátása.  Információszolgáltatás, a 
pénzforgalmi jelentések elkészítése. 

5.2.6.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási 
feladatok elvégzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar 
Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint 
egyéb szervek felé. 

5.2.6.3. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működésével 
kapcsolatos éves elszámolások (különösen: az állami alap és 
kiegészítő hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, 
valamint létszám-elszámolások) elkészítése és dokumentált 
egyeztetése az érintett önkormányzatokkal az éves beszámoló 
(zárszámadás) elfogadását megelőzően. 

5.2.6.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 
végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

5.3.  A Hivatal – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó – köztisztviselői 
felett a munkáltatói jogokat a székhely szerinti jegyző gyakorolja. A jegyző 
munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács 
tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult(ak) és 
köteles(ek), melyről – s annak változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja. 

5.4. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat 
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.  

 
 

VI. A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK 
 

1. Szent László Völgye Segítő Szolgálat 
1.1. Az Intézmény feladatai ellátását, alaptevékenységét az Szt. és a Gyvt. alapján végzi. 

1.2. Az Intézmény szakmailag önálló, amely egyszemélyi felelős vezetéssel látja el 

feladatait. 

1.3. Székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 24. 

1.4.  Az Intézmény ellátottjai számára nyitva álló helyiségeket biztosít a feladatellátásban 

részt vevő településeken - az intézmény alapító okiratában rögzítettek szerint - 

családsegítés, gyermekjóléti, valamint tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében. 
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2. Szent László Völgye – Bóbita Óvoda: 

2.1. Az Intézmény szakmailag önálló, amely egyszemélyi felelős vezetéssel látja el 
feladatát. 

2.2. Az Intézmény a feladatai ellátását, alaptevékenységét a mindenkor hatályos 
köznevelésről szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatározottak szerint 
végzi.  

2.3. Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 32. 
  Telephelyei:  Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Mesevár 

Tagóvodája, 2463 Tordas, Szabadság út 134. 
 Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Gézengúz Tagóvodája, 
2464 Gyúró, Thököly u. 31. 
Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Szent László Regionális 
Tagóvodája, 2462 Martonvásár, Váci M. u. 2/A 

 
VII. A TÁRSULÁS VAGYONA 

 
1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, melyet a Társulás éves költségvetéséről szóló 

határozat mellékletében kell rögzíteni.  
 

2. A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát 
gyarapítja és a vagyon további részét képezi a Társulás döntéseivel szerzett vagy a 
Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon. 

 
3. A Társulás működése során a költségvetése terhére – az Intézmény(ek) finanszírozására 

rendelkezésre álló előirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon 
(ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül. 
3.1. A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak 

megosztása a Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működési területéhez 
tartozó önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában történik, 
amennyiben a Társulás által benyújtott pályázat útján a működési területhez 
tartozó önkormányzatok biztosították a „saját” erőt.  

3.2. A 3.1. pont szerinti esetben a telephely, területi iroda, ellátottak számára nyitva 
álló helyiség fekvése szerint érintett önkormányzat váltja meg – a megszűnés 
időpontjában fennálló forgalmi értéken – a többi önkormányzatot megillető 
tulajdoni hányadot.  

3.3. Amennyiben az Intézmény(ek) székhelye szerinti ingatlanba, avagy telephelyeire 
pályázatok benyújtása útján történik az ingatlanokat érintően az ingóbeszerzés, 
úgy az ily módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga a „saját erőt” biztosító 
önkormányzatot illeti meg.  

 

4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait 
a 3.1.-3.3. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk – amennyiben az nem állapítható meg, 
úgy a települések lakosságszáma – arányában illeti meg. 

5. A vagyon megosztása során az önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével 
járnak el: 

5.1. a használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell 
bocsátani, 
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5.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, 

5.3. a tulajdonba adott ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonjoga az eredeti 
tulajdonost illeti meg. 

 

6. A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a 3.-5. pont eljárási rendje szerint el 
kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az 
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását. Ebben az 
esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti 
meg, amennyiben a tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon 
kiadását legfeljebb öt évre lehet elhalasztani.  

 

7. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya időtartama alatt a 
vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból 
keletkezett társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony 
megszűnése időpontjától érvényesíthető.  

 

8. A Társulásból kiváló tag az őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat 
igényt, amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya 
alatt a Társulási Tanács által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, 
stb.) időtartam le nem jár.  

 

9. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 
 
 

VIII. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS  ÉS 
SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

 
1. A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási jogszabályai szerint 
gazdálkodik, pénzügy-gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el. 

 
2. A Társulás költségvetése külön tételként magában foglalja a munkaszervezeti feladatok 

ellátására vonatkozó költségvetési összeget is.  
 
3. A Társulás által fenntartott intézmények működési költsége a feladat-ellátás által nem 

érintett önkormányzat(ok) terhére  költséget nem eredményezhet. 
 
4. A munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal feladatellátásával kapcsolatos költségeket 

az Önkormányzatok lakosságszám-/feladat arányosan viselik. 
 
5. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen határozza 

meg a közösen ellátott feladatok tagönkormányzati költségvetési hozzájárulási 
összegeit. A lakosságszám alapján megállapított összegeknél a tárgyévet megelőző év 
január 1-jei lakosságszáma az irányadó. 
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6. A feladatonkénti tag-önkormányzati költségvetési hozzájárulás meghatározásának 

tervezésekor: 
6.1. a költségvetés elkészítése során a kiadások és bevételek meghatározása 

elkülönítetten, feladatonként történik; 
6.2. tag-önkormányzati költségvetési hozzájárulás: az adott feladatnál a kiadási 

előirányzat, egyéb intézményi saját bevétellel, támogatásértékű működési 
bevétellel és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része. 

 
7. A tag-önkormányzatonkénti költségvetési hozzájárulás vetítési alapja: 

7.1.4 a tagdíj, Központi Háziorvosi Ügyelet, a pedagógiai szakszolgálat 
tagintézményének elhelyezésére szolgáló ingatlan működési költségeinek 
fedezése esetében valamint a belső ellenőrzés esetében a teljes lakosságszám; 

7.2. gyermekjóléti szolgáltatás esetében a 0-17 éves korú ellátotti létszám; 
7.3. házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi szolgáltatások, támogató 

szolgáltatás, falugondnoki szolgáltatás esetében a település közigazgatási területén 
ellátottak után a tárgyévre igényelt állami hozzájárulás feladatmutatója; 

7.4. óvodai ellátás közös költségei esetében – a feladatellátásban részt vevő 
önkormányzatok tekintetében – a székhely, illetve tagóvodákba beíratottak 
csoportszám aránya;  

7.5. idősek nappali ellátása esetében az állandó lakóhely alapján azonosított 
igénybevevői ellátási létszám. 

 
8.  A családi napközi ellátás önellátó szolgáltatásként működik. 
 
9. A költségvetés meghatározásával egyidejűleg kerül sor az önkormányzati költségvetési 

hozzájárulások meghatározására. Az Önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulások 
összegét havi bontásban, havonta előre a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a 
hónap 5. napjára szóló esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását 
megelőző időszakban az előző évi tagönkormányzati költségvetési hozzájárulás egy 
tizenkettedét kell utalni minden hónap 5. napjáig. 
9.1. Amennyiben a költségviselő önkormányzat költségvetési hozzájárulás viselési 

kötelezettségének nem tesz, avagy annak késedelmesen tesz eleget, s emiatt a 
Társulási Tanácsnak hitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségeit és 
annak kamatait a nem, avagy késedelmesen teljesítő önkormányzattal szemben 
kell kárigényként érvényesíteni, a Társulási Tanács egyedi döntése alapján.  

9.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő 
önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg után a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. 
§ szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi döntése 
alapján.  

9.3.    Amennyiben a Társulás tartozik fizetési kötelezettséggel az Önkormányzat felé, 
abban az esetben a 9.1. és 9.2. pontban foglalt értelemszerű alkalmazásával járnak 
el a kötelezettség teljesítése érdekében. 

 
10. Az Intézmény(ek) gazdálkodása: 

A Társulás által fenntartott Intézmény(ek)  
• önálló adószámmal,  

                                                 
4 Módosította a 9/2015. (II. 12.) SZLV TKT határozata, hatályos 2015. április 1-jétől. 
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• önálló pénzintézeti számlaszámmal,  

• a Társulás éves költségvetése alapján önálló elemi költségvetéssel rendelkeznek, 
melye(ke)t a Társulási Tanács elnöke hagy jóvá.  

 
11. Az Intézmény(ek) vezetői (a továbbiakban: Intézményvezető)  a mindenkor hatályos 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, társulási tanácsi 
határozatok és belső szabályzatok szerint köteles(ek) eljárni. 

 
12. Inkasszó: 
 A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást (önkormányzati 

működési költségelőleget) legalább három hónapja nem teljesítő, avagy részben teljesítő 
önkormányzattal szemben – amely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása 
ellenére nyolc naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget 
kötelezettségének – a Társulási Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) nyújtható be, mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot 
terheli. 

 

A tag-önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás 
benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig 
a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát 
kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni. A tag-önkormányzat új számla 
nyitása esetén, a nyitástól számított tizenöt napon belül köteles felhatalmazó levélben 
bejelenteni az új számlavezető pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi 
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a 
tag-önkormányzat a társulási tagsági jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást nem 
vonhatja vissza. 

 
13. A Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti alaptevékenységeit a Társulási 

Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, melynek a Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási bejelentéséről – s annak 
esetleges kormányzati funkciók rendjének változása miatti módosításáról – a Társulási 
Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni.  
A Társulás szakágazati besorolása:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. 

 
 

IX. A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, M ŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
KÖLTSÉGEK VISELÉSE 

 
1. A tag-önkormányzat a Társulás működése biztosítékául évente a Társulási Tanács által 

külön határozatban megállapított lakosságszám arányos tagdíjat köteles fizetni.  
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Ezt minden évben havonta, a Társulás pénzintézeti számlájára történő átutalással kell 
teljesíteni, melynek elmulasztása esetén követendő eljárás azonos a VIII/11. pontban 
foglaltakkal.  

 
2. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek) tekintetében a tag-önkormányzatok 

költségviselését a VIII. fejezetben foglalt szabályok rögzítik. 
 
 

X. A TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNY(EK) IRÁNY ÍTÁSA 
 
1. A Többcélú Kistérségi Társulás részére tagi Önkormányzatok által fenntartói jogkörbe 

átadott Intézmény(ek) irányító szervi jogkörét a Társulás Társulási Tanácsa 
jogfolytonosan gyakorolja.  

 
2. Amennyiben a Társulás a jövőben tag-önkormányzattól intézmény fenntartói 

jogosultságát átveszi, úgy a Társulási Tanácsnak erről a tag-önkormányzattal az alábbi 
tartalmú megállapodást kell megkötnie:  
2.1. A feladatellátás átadás-átvételére vonatkozó megállapodást. 
2.2. Az intézmény működése jogfolytonosságának rögzítését. 
2.3. Arra vonatkozó megállapodást, hogy az intézményi foglalkoztatottak jogviszonya 

a munkáltatói jogutódlásra tekintettel változatlanul fennáll, továbbá az 
intézményvezető magasabb vezetői megbízatását a fenntartói jog átadása – annak 
lejártáig – nem érinti.  

2.4. Az alapítói jogkört gyakorló önkormányzat a fenntartói jog átadására vonatkozó 
megállapodással az intézmény részére az elhelyezését szolgáló ingatlanok – 
továbbá a benne lévő ingóságok, berendezések, felszerelések – térítésmentes 
használatát továbbra is biztosítja, a Társulást az ingatlanok tekintetében 
térítésmentes használati jog illeti meg.  

2.5. A megállapodás határozatlan időtartamát annak felmondási és kiválási 
korlátozásával.  

2.6. A többletköltségek viselésére vonatkozó kötelezettségvállalást, a költségek 
viselésének módját, esedékességét, a Társulási Megállapodás VIII. Fejezetében 
foglaltak szerint. 

2.7. A fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodás felmondásának szabályait.  
2.8. Felmondás, kizárás, kiválás esetén a munkáltatói jogutódlással Társulás által 

foglalkoztatott közalkalmazottak – s a jogviszonyok bármely jogcímen történő 
megszűnése esetén a munkakörükben foglalkoztatottak – tekintetében a 
feladatellátásra ismételten köteles önkormányzat jogviszonyuk rendezésére s 
annak költségei viselésére vonatkozó kötelezettségét.  

 
3. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az egyes szociális 

alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátások, avagy egyéb feladatok átadására-
átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
3.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.  
3.2. A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történő helyszíni 

biztosításának Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek biztosítására vonatkozó 
megállapodást. 

3.3. Az Intézmény működése során keletkező többletköltségek működési 
költségelőleg, valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő 
működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete viselésére 
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vonatkozó jelen Megállapodás VIII. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, 
módját és esedékességét. 

3.4. A Megállapodás határozatlan időtartamát, annak felmondási és kiválási 
korlátozásával.  

3.5. A Megállapodás felmondására, a Társulásból történő kiválásra vonatkozó 
szabályokat.  

3.6. Felmondás, kizárás, kiválás esetén - amennyiben a feladatot önálló státuszú 
közalkalmazott látta el, úgy - a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására vonatkozó 
kötelezettségvállalást. 

 
4. Az Intézmény(ek) az Sztv. és a Gyvt., továbbá az Mötv. 90. §-ában szabályozott 

fenntartói, irányítói jogkörét a Társulási Tanács látja el. 
 
5. A Társulási Tanács irányító szervi jogkörében jogosult az Intézmény(ek) alapító 

okiratának módosítására azzal, hogy az Intézmény(ek) székhelyének, tevékenységeinek 
módosítása esetén az érintett önkormányzat képviselő-testülete előzetes véleményét be 
kell szerezni.  

 

6. A Társulási Tanács irányítói jogkörébe tartozó ügyekben a Tanács döntései előkészítését, s 
határozatai végrehajtását a Hivatal látja el.  

 

7. Az Intézmény(ek) magasabb vezetői megbízatású vezetője(i) tekintetében az „egyéb” 
munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. 

 
8. Az Intézmény(ek) vezetője(i) évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak – az éves 

költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – köteles(ek) beszámolni az 
Intézmény(ek) szakmai munkájáról. 

 
9. Az Intézmény(ek) közalkalmazottai és az ellátottak jogviszonya: 

9.1. A Társulás keretében közvetlenül fenntartott Intézmény(ek) közalkalmazotti 
jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes. 

9.2. A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében 
megállapodó felek rögzítik, hogy az Intézmény(ek) valamennyi közalkalmazottját 
azonos juttatási formák, az egyes szolgáltatásokat igénybe vevőket, ellátottakat 
pedig azonos szolgáltatási formák illetik meg, melyek alapulvételével, valamint a 
Társulási Tanács vonatkozó határozata alapján kell a többletköltségeket 
elszámolni.  

 
10. Az önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazzák az irányító szervi jogokat 

gyakorló Társulási Tanács nevében eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény bekövetkezése vagy annak veszélye 
esetén, illetve az előre nem látható működést akadályozó állapot megszüntetésére saját 
hatáskörben a szükséges intézkedéseket megtegye, melyről a Társulási Tanácsot és az 
érintett tulajdonosi jogkört gyakorló önkormányzatot a soron következő társulási ülésen 
tájékoztatnia kell. 
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XI. TÁRSULÁS KÖZÖS FELADATELLÁTÁSÁHOZ VALÓ CSATLAKO ZÁS 
 

1. A Társulás által fenntartott közös Intézmények fenntartásához, valamint a Társulás által 
biztosított feladatellátáshoz (kivéve a köznevelési feladatellátást) az abban részt venni 
kívánó tag- vagy nem tag-önkormányzat a Megállapodás VIII. fejezetében foglalt 
azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 
legalább három hónappal korábban kell meghoznia és azt a társult Képviselő-testületek 
részére megküldenie. 
A köznevelési feladatellátáshoz történő csatlakozásra a köznevelésről szóló törvényi 
rendelkezésekben meghatározott határidők és tilalmi időtartamok vonatkoznak azzal, 
hogy a döntést ez esetben is hat hónappal korábban meg kell hozni. 

 
2. Az önkormányzatok képviselő-testületei általi csatlakozás a hónap első napjára szóló, a 

köznevelési feladathoz július 1-jei, avagy augusztus 1-jei hatállyal történhet. 
 
3.  Az önkormányzat(ok) csatlakozása esetén a feladatellátásban való részvételre vonatkozó 

Megállapodás megkötésére a – a X/4. pontban foglalt tartalommal – a Társulási Tanács jogosult. 
 
 

XII . A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS 
 
1. A Társuláshoz történő csatlakozás a csatlakozó önkormányzat képviselő-testületének 

döntése és a Megállapodás módosítása alapján lehetséges: 
1.1. A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi önkormányzatok 

képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek: 

1.1.1. elfogadják a Társulás céljait, 
1.1.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladatok költségkímélő 

megvalósításában, 
1.1.3. a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el. 
1.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének az 1.1. pontban foglaltakra 

történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megküldenie 

azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni a naptári év január 1. napjával, avagy július 1. 

napjával lehet, és az erre vonatkozó döntést legalább hat hónappal korábban kell 

meghozni.  

1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata 
alapján a társult képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási 
Megállapodás egyidejű módosításának jóváhagyásával.  

 

XIII. A TÁRSULÁS M ŰKÖDÉSÉNEK ELLEN ŐRZÉSE 
 

1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, 
gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban 
meghatározott rendelkezések az irányadóak.  
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2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a képviselő-

testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak 
megvalósításáról. 

 
XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 
1. A Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek közös 

megegyezésével, egybehangzó akarat-elhatározással, az általuk meghatározott 
időponttal módosítható. 

 A köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó, a köznevelési intézmény átszervezésének 
szükségességét maga után vonó módosítás időpontja meghatározása tekintetében a 
köznevelésről szóló törvényben meghatározottak az irányadóak. 

 
2. A Társulásból történő kiválás, továbbá a Társulási Tanács irányító szervi hatáskörében 

az Intézmény(eket) érintő alapító okirat módosítása a Társulási Megállapodás 
módosítását a vonatkozó mértékben igényli.  

 
XV. A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉN Ő KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS 

 
1. A Társulásból bármelyik tag, a képviselő-testület kiválásra (felmondásra, a 

továbbiakban: kiválásra) vonatkozó határozatával a naptári év utolsó napjával kiválhat. 
A kiválásra vonatkozó határozatot legalább hat hónappal a kiválást megelőzően kell 
meghozni, s azt írásban a Társulási Tanáccsal közölni. 

 
2. Nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített 

jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi, 
továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tag-önkormányzat által a Társulásban vállalt 
feladat ellátására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban részesült, és a 
kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam még nem járt le.  

 
3. A Társulási tagjának jogviszonya megszűnik: 

3.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
3.2. ha az Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás megszűnését közös 

megegyezéssel kimondják.  
3.3.  Kizárással:  

3.3.1. A Társulás a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával 
kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt 
alábbi kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, így 
különösen: 
• a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési 

kötelezettségét több mint három hónapig elmulasztja, 

• a tag a Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működéséhez a hónap 
ötödik napjáig esedékes, a Társulási Tanács által évente megállapított 
költségvetési működési hozzájárulást – költségelőleget – több mint 
három hónapon keresztül nem fizeti meg, 
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• a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához 
szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a 
Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.  

3.3.2.A tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó társulási tanácsi döntést, két 
írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidő - nyolc nap – leteltét 
követően lehet meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a 
kötelezettségek megszűnését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden 
jogszerű eszközt felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.  

3.3.3. A tagsági jogviszony a naptári év utolsó napjával szűnik meg. 
 
4. A Társulásból történő kiválás, kizárás speciális szabályai, az irányító szervi jogkör 

átadására kötött külön megállapodás felmondása: 
4.1. A Társulás és az Intézmény irányító szervi jogát átadó önkormányzat közötti 

külön megállapodást az átadó önkormányzatnak, avagy az átvevő Társulásnak 
felmondani a naptári év utolsó napjára eső hatállyal lehet, melyről meghozott 
képviselő-testületi, illetőleg társulási tanácsi határozatot legalább hat hónappal 
korábban kell meghozni, s a Társulás tagjaival közölni.  

42. A Társulás az alábbi esetekben élhet a felmondás jogával: 
4.2.1. Ha a fenntartói jogot átadó önkormányzat a többletköltség fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, azonban a Társulási Tanács a Társulás 
folyamatos működtetésének biztosítása érdekében a tag kizárási jogával 
nem kíván élni.  

4.2.2. Amennyiben az átadó önkormányzat a vele külön megkötött irányító 
szervi jog átadásra vonatkozó megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, s ezáltal az Intézmény működtetését, 
a Társulás gazdálkodásának biztonságát veszélyezteti. 

 
4.3. A Társulási Tanács a 4. pont szerint kizárhatja azon érintett önkormányzatot, 

amelyik a fizetési kötelezettségét a VIII. Fejezetben foglaltak szerint nem teljesíti, 
és az inkasszó egymást követő két alkalommal nem vezetett eredményre.  
4.3.1. A kizárás a felszólításokban foglalt teljesítési határidőt követő hónap első 

napjára szólhat. 
4.3.2. Amennyiben a költségviselésre kötelezett önkormányzat a fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. 
szerinti késedelmi kamat megfizetésére és a Társulásnak okozott 
többletköltségek, károk megfizetésére köteles.  

4.3.3. A Társulás jogosult mindaddig az irányító szervi jogot átadó 
önkormányzattal kötött megállapodás mellékletét képező 
leltárjegyzékben foglalt ingóságok, felszerelések saját használatában 
tartására - azaz azokat kiadni nem köteles –, amíg a kizárt önkormányzat 
a tartozását maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette. A saját 
használatban tartás azonban az öt évi időtartamot nem haladhatja meg. 

 
XVI. A TÁRSULÁS MEGSZ ŰNÉSE 

 
1. A Társulás megszűnik, ha: 
 1.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-

testületi határozattal kimondja; 
 1.2. törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul; 
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 1.3. a törvény erejénél fogva; 
 1.4. bíróság jogerős döntése alapján. 
 
2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont – a 

tagok által a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában, a 
végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával – fel kell osztani a VII. 
fejezetben rögzítettek teljes körű figyelembevételével. 

 
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 

3. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak az Önkormányzatok képviselő-testületei 
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy 
azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. 

4. A felosztás elvei a következők: 
 4.1. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 

vagyonszaporulat létrejöttéhez (saját vagyon, állami, uniós források, egyéb 
támogatások). 

 4.2. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat 
egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a 
megszűnéskor az önkormányzatokat. 

 
5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások 
ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése a közfeladat(ok) 
ellátása. 

 
6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 

során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 
vagyon a közfeladat ellátását továbbra is biztosítja. 

 
7. A közös tulajdonnal történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 

feladatot ellátó és az azt átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a 
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog 
gyakorlásának átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 
XVII . ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Megállapodás valamennyi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyó határozatát 

követően lép hatályba. 
 
2.   Az Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulás tevékenysége, a Társulás 

által fenntartott költségvetési szervek, intézmények működése jogfolytonos. 
 
3. Az Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Megállapodásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.  Amennyiben 
egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy megállapodnak 
abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett képviselő-testület kéri országos 
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önkormányzati szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, s 
a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően nyújtja be, melynek 
elbírálása a Székesfehérvári Törvényszék hatáskörébe tartozik.  

 
4. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
 
A Megállapodást az Önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek, mint az 
önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg 
aláírták. 
 
 

Kelt: Martonvásár, 2015. ... 
 
 
 /: Boriszov Zoltán :/ /: Győri Máté:/ 
 Baracska Község Önkormányzata Ercsi Város Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 /: Tóth Béla :/ /: Dr. Szabó Tibor :/ 
 Gyúró Község Önkormányzata Martonvásár Város Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 /: Juhász Csaba :/ /: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra :/ 
 Tordas Község Önkormányzata Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 

 
 /: Mohácsi Györgyné :/ /: Bechtold Tamás :/ 
 Kajászó Község Önkormányzata Vál Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
Záradék: 

 
A Megállapodást az Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozataikkal 
hagyták jóvá, fogadták el, s hatalmazták fel a polgármestert annak aláírására: 
 
• Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete … határozatával 

 
  /: Szeleczkyné Szabó Katalin:/ 
  jegyző 
 
• Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete … határozatával 

 
  /: Dr. Feik Csaba :/ 
  jegyző 
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• Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete … határozatával 

 
  /: Dr. Matota Kornél :/ 
  jegyző 
 
• Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete … határozatával 

• Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete … határozatával 

• Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete … határozatával 

 
 /: Dr. Balogh Lóránd :/ 
 jegyző 

 
• Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete … határozatával 

 
  /: Miklósné Pető Rita:/ 
  aljegyző 
 
• Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete … határozatával 

 
 /: …………………………… :/ 
 jegyző 

1. melléklet 
 
 
 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti 
tevékenységei: 

 
Kormányzati funkció kód Kormányzati funkció megnevezése 

011130  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
081010  Sportügyek igazgatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
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102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 
1.függelék  

 
             

      Állandó népesség száma: (fő) 
       2014. január 1. 
 

1. Baracska Község Önkormányzat 2744 
 

2. Ercsi Város Önkormányzata 8542 
 

3. Gyúró Község Önkormányzat 1246 
 

4. Kajászó Község Önkormányzata 1075 
 

5. Martonvásár Város Önkormányzata 5668 
 

6. Ráckeresztúr Község Önkormányzata 3398 
 

7. Tordas Község Önkormányzata 2027 
 

8. Vál Község Önkormányzata 2519 
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28. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester röviden ismerteti a 100-238/2015. iktatószámú előterjesztést, mely 
a jegyzőkönyvnek a 30. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, néhány kiegészítést kíván tenni a két ülés között végzett fontosabb intézkedések 
kapcsán. A „cégek várható letelepedésével” kapcsolatban elmondja, a Caprovius Kft. egy jól 
működő cég, a pályázat azonban, amin indulni szeretnének, tavasszal kerül majd kiírásra. 
Ennek ellenére a városunk iránti érdeklődésük továbbra is fennáll. 30-50 munkahelyet 
biztosítanának a későbbiekben. A Parafix Kft. a pályázatát már be is adta, próbálják a céget 
segíteni annak érdekében, hogy itt telepedjenek le. Majd a kettes ponttal kapcsolatban 
elmondja, az Örökmozgó Park parkosítását a Szákom Kft-vel végeztették el, azonban az nem 
megfelelő módon készült el, ezért a hiányosságok garanciális megoldását kérték tőlük. Majd, 
miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, illetve a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

303/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

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

29. napirendi pont: A Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott soron kívüli 
nyílt ülésének napirendjéről szóló 265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról, a határozatnak új sorszámmal, változatlan tartalommal történő 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-265/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy először az első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án 
megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről szóló 265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
304/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott soron kívüli nyílt ülésének 
napirendjéről szóló 265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án 
megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről szóló 265/2015. (VIII.3.) Kt. sz. 
határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án 
megtartott soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
305/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-án megtartott soron kívüli nyílt ülésének 
napirendjéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-i soron 
kívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola (2451 Ercsi, Kossuth u. 17.) épületének 
használatba adásáról a Sziltop Nonprofit Kft. részére 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni felszólalás nem hangzik el, 
megköszöni a munkát, s a Képviselő-testület 2015. augusztus 25-i nyílt ülését 19.30 órakor 
berekeszti. 
 

Kmf. 
 

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


