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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  

2015. november 5-i soron kívüli 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 temetői díjak felülvizsgálatáról és a köztemető használatának rendjéről szóló 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
2. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola leselejtezett nyílászáróinak értékesítéséről 

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

  
3. Az Ercsi-Sinatelepi Közösségi Ház és játszótér rendezési terveinek elkészítésére 

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

4. Győri Máté polgármester részére cafetéria-juttatás megállapításáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. Ercsi Város közigazgatási területén karácsonyi fénydekoráció elhelyezésére 

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

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
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H a t á r o z a t o k 
 

407/2015. (XI.5.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. november 5-i soron kívüli 
nyílt ülése napirendjeiről 

 
408/2015. (XI.5.) Kt. sz. hat.  a temetői díjak felülvizsgálatáról 
 
409/2015. (XI.5.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Általános Iskola épületéből 

leselejtezett nyílászárók értékesítéséről 
 
410/2015. (XI.5.) Kt. sz. hat. a Sinatelepi Közösségi Ház és játszótér rendezési 

terveinek elkészítésére előirányzat biztosításáról 
 
411/2015. (XI.5.) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester részére cafetéria-juttatás 

megállapításáról 
 
412/2015. (XI.5.) Kt. sz. hat. Ercsi város közigazgatási területén karácsonyi 

fénydekoráció elhelyezésére előirányzat biztosításáról 
 

R e n d e l e t e k 
 
27/2015. (XI.6.) ök. rend.  a köztemető használatának rendjéről 
 
28/2015. (XI.6.) ök. rend. az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 

közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi 

ülésén 2015. november 5-én. 
 
Jelen vannak:  Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester     

  Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
    Gólics Ildikó képviselő 

  Karsai Gergely képviselő     
  Lippai Csaba képviselő 

    Sandi József képviselő 
                          Dr. Feik Csaba jegyző 
                          Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2015. 
november 5-i soron kívüli nyílt ülését 19.20 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 7 
képviselő jelenlétével határozatképes, Hekmanné képviselő asszony és Propszt képviselő urak 
igazoltan vannak távol. Ezután elmondja, a meghívón eredetileg 5 napirendi pont szerepelt, 
ezeket azonban egy 6. ponttal ki szeretne egészíteni, s ez a város karácsonyi 
díszkivilágításáról szólna. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata a napirendi 
pontokkal kapcsolatban, illetve azokon kívül? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki 
a napirendi pontokkal – az által kibővített formában – egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. november 5-i soron 
kívüli nyílt ülése napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
407/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. november 5-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 
Nyílt ülésen: 
 

1. A temetői díjak felülvizsgálatáról és a köztemető használatának rendjéről szóló 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
2. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola leselejtezett nyílászáróinak értékesítéséről 

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

  
3. Az Ercsi-Sinatelepi Közösségi Ház és játszótér rendezési terveinek elkészítésére 

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

4. Győri Máté polgármester részére cafetéria-juttatás megállapításáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. Ercsi Város közigazgatási területén karácsonyi fénydekoráció elhelyezésére 

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

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

1. napirendi pont: A temetői díjak felülvizsgálatáról és a köztemető használatának 
rendjéről szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-361/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy először a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetői díjak felülvizsgálatáról 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

408/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata 
a temetői díjak felülvizsgálatáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sírhelyek megváltási, újraváltási díjait, 
továbbá a temetőfenntartási hozzájárulás, a temetői létesítmények és a temető üzemeltetője 
(Közszolgáltató) által biztosított szolgáltatások igénybevételének díjait felülvizsgálta és a 
köztemető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezet mellékletében foglalt díjakkal 
egyetért. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a rendelet elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető használatának rendjéről 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelete 
a köztemető használatának rendjéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény 6.§ (4), 40. § (1), (2), (3) és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  § 
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet területi hatálya az Ercsi, Szent István út 1270 helyrajzi számú, Ercsi Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre (a továbbiakban: temető) terjed ki. 
 

2. A temető fenntartása és üzemeltetése 
 
2. § A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. 

 
3. § A temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: 
Közszolgáltató) a jogszabályban meghatározott feladatokon túl köteles gondoskodni: 
a) a temető térképének elkészítéséről, amelyben fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, 

sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva; 
b) a temető használatának rendjére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletnek, a temető 

rendjének, nyitvatartási idejének, a temető részletes térképének és az elhelyezhető 
síremlékek méretéről szóló hirdetménynek a temető bejáratánál történő kifüggesztéséről és 
folyamatos aktualizálásáról; 
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c) a temetőben megfelelő számú hulladéktároló elhelyezéséről és szükség szerinti javításáról, 
pótlásáról; 

d) a kötelező nyilvántartások vezetésén túl a védett sírjelek, temetési helyek külön 
nyilvántartásáról. 
 

4. § A Közszolgáltató évente – minden év április 15-ig – köteles az önkormányzatot a 
kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről, e tevékenységgel kapcsolatos bevételeiről és 
kiadásairól tájékoztatni.  

 
3. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és 

infrastrukturális feltételek 
 

5. § A temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételekről a Közszolgáltató 
gondoskodik.  
 
6. § (1) A temetkezési szolgáltatásokat az eltemettető által megbízott, az arra megfelelő 
engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozó – temetkezési szolgáltató – végezheti. 

 
(2) A Közszolgáltató a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozókat – a jogszabályi feltételek 
betartásával és betartatásával – a temetőbe köteles beengedni és részükre a temetkezési 
szolgáltatási tevékenység feltételeit biztosítani. 

 
7. § (1) A temető belső úthálózatának gépjárművel is járhatónak kell lennie.  
 
(2) A temető útjainak karbantartásáról, tisztántartásáról, sár-, hó- és síkosságmentesítéséről a 
Közszolgáltató gondoskodik.  
 
(3) A temető parkolójának tisztántartása, hó- és síkosságmentesítése a Közszolgáltató 
feladata. 
 
8. § A temető tisztántartása a Közszolgáltató kötelezettsége. 

 
9. § A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a 
Közszolgáltató – a közegészségügyi és higiéniai előírásoknak megfelelő módon – köteles 
gondoskodni. 
 
10. § A Közszolgáltató a temetőben a vízvételi lehetőséget biztosítja. A temetési hely 
gondozásához szükséges vízfogyasztás a temetőlátogatók részére térítésmentes. 

 
11. § A temetőben a Közszolgáltató illemhelyet köteles biztosítani. 

 
12. § A Közszolgáltató gondoskodik a temetőben keletkező hulladék összegyűjtéséről és 
elszállításáról a törvény és Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hulladékgazdálkodási rendeletében előírt feltételek betartásával.  

 
4. A temető és a ravatalozó használata, igénybevétele 

 
13. § A temetőben mind egyházi, mind polgári szertartással lebonyolítható temetés. 
 
14. § (1) A temető nyitvatartási ideje: 
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a) Március 1-től szeptember 30-ig 7.00 órától 20.00 óráig; 
b) Október 1-től február 28-ig 8.00 órától 16.00 óráig, kivéve október 28-tól november 

4-ig, ekkor éjjel-nappal folyamatosan. 
 

(2) A temetőben csak a nyitvatartási időben lehet tartózkodni. 
 
15. § (1) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. 
Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. 
 
(2) A temetőben kiskorú gyermek csak felügyelettel tartózkodhat. 
 
(3) A temetőbe állatot – a vakvezető kutya, a munka- és szolgálati kutya kivételével – bevinni 
tilos. 
 
16. § (1) A temetőben munkát – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – csak a 
Közszolgáltatóval egyeztetett és általa engedélyezett időben lehet végezni.  
 
(2) A temetőben építési munka csak úgy végezhető, hogy az a talajt és a sírokat ne 
szennyezze. 
 
(3) A temetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 
 
(4) Építési, bontási hulladék a temető területén nem tárolható, azt a munkálatokat végzőnek 
haladéktalanul el kell szállítania. 
 
(5) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. 
 
(6) Avart, kerti hulladékot, elszáradt koszorút, virágot és egyéb növényzetet vagy hulladékot a 
temetőben égetni tilos. 
 
(7) A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjeleket (fejfát) kiszállítani csak – az erre szóló 
jogosultság igazolását követően – a Közszolgáltató írásos engedélyével lehet.  
 
(8) A temető területén – beleértve a temető kerítését is – reklám, plakát, hirdetés nem 
helyezhető el. 
 
17. § (1) A temetőbe gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos. 
 
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik: 
 
a) a mozgáskorlátozottakra; 
 
b) a temetkezési szolgáltatókra; 
 
c) a Közszolgáltató által kiadott engedéllyel rendelkező magánszemélyekre és azokra a 
vállalkozókra, akik a temetőfenntartási hozzájárulás díját megfizették; 
 
d) a Közszolgáltató gépjárművére. 
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18. § A ravatalozó helyiségét legalább fél órával a gyászszertartás kezdete előtt, a 
felravatalozás megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell azt bocsátani. 
 

5. A temetési helyek gazdálkodási szabályai 
 

19.§ (1) Az elhunytakat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely 
feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre 
kell temetni.  
 
(2) Felnőtt sírba a koporsón kívül további két urna helyezhető el. 
 
(3) Urna a lezárt temetőben lévő sírban külön megváltási díj nélkül elhelyezhető. 
 
(4) Urnasírhelyben – férőhelytől függően – egy, kettő, vagy négy urna helyezhető el. 
 
(5) Sírboltba (kriptába) annyi elhunyt temethető, amennyi – kettő, négy – férőhelyre azt 
építették. 
 
(6) A sírboltok temetőn belüli elhelyezését a Közszolgáltató az önkormányzattal való előzetes 
egyeztetést követően jelöli ki. 
 
(7) A Közszolgáltató – az önkormányzattal való előzetes egyeztetést követően – a 
mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, 
szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl ki. 
  
20. § Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok alkalmazásával végezhető és csak 
akkor engedélyezhető, ha a sírhelytáblát még nem zárták le. 
 
21. § (1) Azoknak az elhunyt személyeknek, akik a város közéletében kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, a Képviselő-testület díszsírhelyet adományozhat. 
 
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 
 
(3) A díszsírhelyben – a sírnyitás szabályainak megtartásával és díjfizetés mellett – az elhunyt 
özvegye is eltemethető. 
 
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, azok hiányában a Közszolgáltató 
köteles gondoskodni. 
 

6. A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása 
 

22. § A temetőben lévő temetési helyek a következők: 
 
a) felnőtt egyszemélyes sírhelyek; 
 
b) felnőtt kétszemélyes sírhelyek; 
 
c) gyermek sírhelyek (14 éves korig); 
 
d) egyszemélyes urnasírhelyek; 
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e) kétszemélyes urnasírhelyek; 
 
f) négyszemélyes urnasírhelyek; 
 
g) egyszemélyes urnafülkék; 
 
h) kétszemélyes urnafülkék; 

 
i) kétszemélyes sírboltok; 

 
j) négyszemélyes sírboltok; 

 
k) díszsírhelyek; 

 
l) helytörténetileg védett sírhelyek (felsorolásukat a rendelet 1. melléklete tartalmazza). 
 
23. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 
 
a) Felnőtt egyszemélyes sírhely: 
aa) belső méret: 2 méter hosszú, 2 méter mély, 0,9 méter széles; 
ab) külső méret: 2,5 méter hosszú, 1,4 méter széles. 
 
b) Felnőtt egyszemélyes mélyített sírhely 
ba) belső méret: 2 méter hosszú, 2,4 méter mély, 0,9 méter széles; 
bb) külső méret: 2,5 méter hosszú, 1,4 méter széles. 

 
c) Felnőtt kétszemélyes sírhely: 
ca) belső méret: 2 méter hosszú, 2 méter mély, 2,1 méter széles; 
cb) külső méret: 2,5 méter hosszú, 2,6 méter széles. 
d) Gyermek sírhely: 
da) belső méret: 1,5 méter hosszú, 1,6 méter mély, 0,6 méter széles, 
db) külső méret: 2 méter hosszú, 1,1 méter széles. 
 
e) Egyszemélyes urnasírhely: 0,80 méter hosszú, 0,6 méter mély, 0,6 méter széles. 
 
f) Kétszemélyes urnasírhely: 0,80 méter hosszú, 0,6 méter mély, 1 méter széles. 
 
g) Négyszemélyes urnasírhely: 1,5 méter hosszú, 0,6 méter mély, 1 méter széles. 
 
h) Egyszemélyes urnafülke: 0,3 méter hosszú, 0,3 méter széles. 
 
i) Kétszemélyes urnafülke: 0,3 méter hosszú, 0,6 méter széles. 
 
j) Kétszemélyes sírbolt: 2,4 méter széles, 2,5 méter hosszú, 2 méter mély; 

 
k) Négyszemélyes sírbolt: 4,5 méter széles, 2,5 méter hosszú, 2 méter mély. 
 
(2) A sírbolt földfelszíntől számított magassága legfeljebb 60 centiméter, az arra helyezett 
sírjel magassága legfeljebb 1,5 méter lehet. Sírboltra tető nem helyezhető. 
(3) Sírboltban urnák is elhelyezhetők koporsók mellett vagy helyett. 
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(4) Amennyiben a sírboltot csak urnák elhelyezésére veszik igénybe, annak mérete ez esetben 
is megegyezik a koporsó befogadására alkalmas sírbolt méretével.  
 
(5) A sírok egymástól való oldaltávolságának 0,6 méternek, díszsírhelyek esetén 1,6 méternek 
kell lennie.  
 
(6) A sorok közötti távolság 1,6 méter.  
 
(7) A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 méter lehet. 
 
24. § (1) A sírjel nem foglalhat el az e rendeletben meghatározott temetési hely külső 
méreténél nagyobb területet. 
 
(2) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 
a Közszolgáltató felszólítására 15 napon belül el kell távolítani. Amennyiben a felszólítás 
eredménytelen, úgy a sírjelet a Közszolgáltató a temetési hely felett rendelkezni jogosult 
személy költségére eltávolítja. 
 
(3) Balesetveszélyes sírjel felállítása tilos. 
 
(4) A sírjel felállításánál a fejrész és a keret között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. A sírjel 
felállítója a sírjel méretéhez igazodó, de legalább két darab acélcsapot köteles beépíteni a 
keret és a fejrész közé. A csapok beépítése a sírjel helyreállítása esetén is kötelező. 
 
(5) A Közszolgáltató nem járulhat hozzá olyan sírjel felállításához, amelyből a csapok 
hiányoznak. 
 
(6) Ha a Közszolgáltató az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét megszegi, úgy az ebből 
eredő károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 
 

7. A kegyeleti tárgyak, a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 
 

25. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti 
jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. 
 
(2) A temetési hely külső határvonalain kívül növényzet nem telepíthető és – a (3) 
bekezdésben foglalt kivétellel – műtárgy nem helyezhető el. Az engedély nélkül elhelyezett 
vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a Közszolgáltató eltávolítja, vagy az azt 
elhelyezővel eltávolíttatja. 
 
(3) A Közszolgáltató előzetes hozzájárulásával és az általa kijelölt helyen – a közlekedés és a 
temetkezési tevékenység rendjének zavarása nélkül – pad állítható. 
 
(4) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók el. 
 
(5) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet, kivéve a sírra ültetett olyan 
növényt, amely teljes kifejlettségében 1,5 méternél nem magasabb és átmérője 0,6 méternél 
nem több. 
26. § (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése minden 
látogató kötelessége. 
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(2) A kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani, 
szennyezni, a temetőben hulladékot eldobni vagy lerakni tilos. 
 
27. § (1) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, 
gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. 
 
(2) A sírhelyek gondozása csak úgy végezhető, hogy az ne sértse mások kegyeleti érzéseit és 
ne akadályozzon másokat a sírgondozásban. 
 
(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azokat a 
Közszolgáltató által elhelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. 
 
(4) A sírhelyek gondozása és egyéb munkavégzés során más temetési hely nem sérülhet. 
 
28. § (1) A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni tilos. 
 
(2) A sírhalmokon szükséges földpótlás céljára a Közszolgáltató köteles a temetőben 
termőföldet tárolni. 
  

8. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei 
 

29. § Az elhunytak szállításánál, ravatalozásánál, eltemetésénél a legnagyobb gonddal és a 
kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni. 
 
30. § A temetés és a gyászszertartás időpontját – a temetésről gondoskodó igényeinek 
figyelembevételével – a Közszolgáltató állapítja meg. Ehhez az időponthoz a szertartást végző 
személyek is kötelesek alkalmazkodni. 
 
31. § (1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára a búcsúztatás, szertartás 
megkezdéséig, illetve annak ideje alatt – nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az 
oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. 
 
(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen, lezárt állapotban kell 
felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. 
 

9. A temetési helyek megváltása, újraváltása és díjai 
 

32. § (1) A temetési helyeket – a díszsírhelyek, valamint a köztemetés céljára szolgáló 
sírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezettnek 
meg kell váltania és ezért megváltási díjat kell fizetnie.  
 
(2) Temetési helyet megváltani – a kétszemélyes sírhely üresen maradó részének kivételével – 
csak a haláleset bekövetkezése miatt lehet. 
 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog – megváltás – időtartama: 
 
a) sírhelyek esetén a koporsós temetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év; 
b) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; 
 
c) sírbolt esetén 60 év;  
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d) urnasírbolt esetén 20 év. 
 
(4) A megváltási idő letelte után a temetési helyek – a (3) bekezdés szerinti időtartamra – 
újraválthatók.  
 
(5) A temetési hely azonos időtartamra akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírtábla 
nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét 
vissza kell téríteni.  
 
(6) A megváltási idő lejárta előtt az elhunytnak a hozzátartozó általi áttemettetése esetén a 
díjból nem jár visszatérítés. 
 
(7) A megváltott temetési helyet az azt megváltó személy adásvétel vagy csere tárgyává nem 
teheti. 
 
33. § (1) A temetési helyek megváltási díjait a rendelet 2. melléklete, az újraváltási díjakat a 
rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 
(2) A díjak mértékét Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente felülvizsgálja. 
 

10. A temetőfenntartási hozzájárulás díja; a temető létesítményei és a Közszolgáltató 
által biztosított szolgáltatások igénybevételének díjai 

 
34. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők – a temetkezési szolgáltatókat ide 
nem értve – minden megkezdett nap után temetőfenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. 
 
(2) A vállalkozásszerűen munkát végzők a temetőbe gépjárművel való behajtásért behajtási 
díjat kötelesek fizetni. 
 
(3) Vállalkozói tevékenység a temetőben csak munkanapokon engedélyezhető. 
 
(4) A temetőfenntartási hozzájárulás és a temetőbe való behajtás díjának mértékét e rendelet 4. 
melléklete tartalmazza. 
 
35. § (1) A temetőn belül az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, az urnaelhelyezéssel, 
sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel, exhumálással 
kapcsolatos feladatok ellátására a Közszolgáltató szakszemélyzetének és berendezéseinek – a 
Közszolgáltató által biztosított szolgáltatásoknak – az igénybevétele kötelező.  
 
(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások és a létesítmények, berendezések 
igénybevételének biztosítását – a díj megfizetésének elmulasztását és a más szolgáltató általi 
korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.  
 
36. § (1) A temetői létesítmények, berendezések, továbbá a Közszolgáltató által biztosított – a 
35. § (1) bekezdésében említett – szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók 
igénybevételi díjat kötelesek fizetni. 
(2) Az igénybevételi díj mértékét e rendelet 5. melléklete tartalmazza. 
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11. A temetési szolgáltatás, továbbá a temetőben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenységek ellátásának temetői rendje 

 
37. § (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatási és egyéb vállalkozási tevékenységet 
előzetesen a Közszolgáltatónál be kell jelenteni. 
 
(2) Vasárnap és ünnepnapon, továbbá pihenőnapon a temetőben – a temetkezési szolgáltatók 
és a Közszolgáltató kivételével – munka nem végezhető. 
 
(3) A Közszolgáltató feladata annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltatók és a 
temetőben egyéb vállalkozási tevékenységet végzők rendelkeznek-e a jogszabályban előírt 
szükséges követelményekkel. 
 
(4) A Közszolgáltatónak – e rendelet 35. § (1) bekezdése alapján – a temetkezési 
szolgáltatásokra vonatkozó feltételeknek is meg kell felelnie. 
 

12. Záró rendelkezések 
 

38. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 31/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. november 6. napján kihirdetésre került. 
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1. melléklet  
a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Helytörténetileg védett sírhelyek 
  
  

1. Isteni Megváltó Leányai (IML) női szerzetesrend sírkertje 
2. Szente Imre plébános családi sírboltja 
3. Barnaffi család (mérnök, intéző) sírkertje, három sírkő 
4. Krieger, Piatsek uradalmi tiszttartók sírkertje 
5. Gévay István sírkertje 
6. Mindenki keresztje 
7. Boczkó és Schanovecz Kelemen sírhelyek 
8. Burlovics Károlyné malomköves sírja 
9. Bíró-Haidekker- Komáromy család sírboltja 
10. Feigl Anna német gótbetűs és Bilics Mijó sírhelye 
11. Fischl István és családja színes mozaikdíszítésű sírhelye 
12. Farkas és Szép család sírja 
13. Vörösmarty sírkövek (3 db) 
14. Károly Zsigmond (községi bíró) családi sírhelye  
15. Glavák Ferenc és Farkas József plébánosok sírja 
16. Iró-Vámosy-Galambos pedagógus sírhelyek 
17. Dömötör Rezső állatorvos sírja 
18. Palencsár Alajos állatorvos sírja, sportvezető sírja 
19. Baczakó Sándor ny. rendőrtisztviselő sírja 
20. Tscheppen-Zittl gyógyszerész család sírja 
21. Tomisch Ferenc hajóskapitány (fényképes) sírja 
22. Gévay-Czúger-Szeitl sírhely 
23. Gerő (főjegyző) családi sír 
24. Raab (uradalmi intéző) család sírhelye 
25. Baricza Lajos II. világháborús hősi halott sírja 
26. Viszota Gyula kántortanító sírja 
27. Dr. Károlyi Károly Gyula családi sírboltja 
28. Kovács István (a „mester” kántortanító) sírja 
29.     Medgyaszai és 2 Tótpál sír (református papcsalád) 
30.     Zittl István orvos sírhelye 
31. 
 

    Schöffer Antal (jegyző) – Kenéz és Kenéz-Papolczy család sírja 
egymás mellett 

32.     Bóna-Dr. Ercsényi János (állatorvos) család sírja  
33.     Bosnyák Anna (festő) és család sírja 
34.     Adolf József 1956-os hősi halott sírja 
35.     Sztipány –Feigli vízimolnár család sírja 
36.     Ágoston-Fülöp (motorversenyző) család sírja 
37.     Tóth László (tanár) és Tóth Lászlóné sírja 
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2. melléklet  
a 27/2015.(XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A temetési helyek megváltási díjai: 
 
 
 A B 

 A temetési hely jellege Az egyszeri megváltás díjai  

1.  Egyszemélyes felnőtt sírhely (megváltási idő 25 év) 16.250 Ft 

2. Kétszemélyes felnőtt sírhely (megváltási idő 25 év) 32.500 Ft 

3.   Gyermek sírhely (megváltási idő 25 év) 0 Ft 

4.   Egyszemélyes urnasírhely (megváltási idő 10 év) 9.750 Ft 

5.   Kétszemélyes urnasírhely (megváltási idő 10 év) 16.250 Ft 

6.   Négyszemélyes urnasírhely (megváltási idő 10 év) 39.000 Ft 

7.   Urnafülke (I. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 4.790 Ft 

8.   Urnafülke (II. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 9.580 Ft 

9.   Urnafülke (III. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 31.145 Ft 

10.   Urnafülke (IV. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 37.135 Ft 

11.   Urnafülke (V. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 51.560 Ft 

12.   Urnafülke (VI. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 39.530 Ft 

13.   Kétszemélyes sírbolt (megváltási idő 60 év) 97.496 Ft 

14.   Négyszemélyes sírbolt (megváltási idő 60 év) 162.494 Ft 
 
 

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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3. melléklet  
a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A temetési helyek újraváltási díjai: 
 
 
 A B 

 A temetési hely jellege Az újraváltás díjai  

1. Egyszemélyes felnőtt sírhely (újraváltási idő 25 év) 16.250 Ft 

2. Kétszemélyes felnőtt sírhely (újraváltási idő 25 év) 32.500 Ft   

3. Gyermek sírhely (újraváltási idő 25 év) 16.250 Ft   

4. Egyszemélyes urnasírhely (újraváltási idő 10 év) 19.500 Ft 

5. Kétszemélyes urnasírhely (újraváltási idő 10 év) 32.500 Ft 

6. Négyszemélyes urnasírhely (újraváltási idő 10 év) 45.500 Ft 

7. Urnafülke (I. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 4.790 Ft 

8. Urnafülke (II. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 9.580 Ft 

9. Urnafülke (III. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 4.790 Ft 

10. Urnafülke (IV. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 5.520 Ft 

11. Urnafülke (V. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 7.708 Ft 

12. Urnafülke (VI. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 5.937 Ft 

13. Kétszemélyes sírbolt (újraváltási idő 60 év) 97.496 Ft 

14. Négyszemélyes sírbolt (újraváltási idő 60 év) 162.494 Ft 
 
 
 

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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4. melléklet  
a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A temetőfenntartási hozzájárulás és a temetőbe való behajtás díja: 
 
 
 A B C 

 A kötelezett megnevezése A díj fajtája A díj mértéke 

1. 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző 
személyek (a temetkezési szolgáltatók kivételével) 

Temetőfenntartási 
hozzájárulás 

3.000 Ft/nap 

2. 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző 
személyek, temetkezési szolgáltatók 

Behajtási díj 737 Ft/nap 

 
 

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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5. melléklet  
a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
A temetői létesítmények és a Közszolgáltató által biztosított szolgáltatások 
igénybevételének díja: 
 
 
 A B C 

 A kötelezett megnevezése A díj fajtája A díj mértéke 

1. Temetkezési szolgáltatók Hűtés (48 óráig) 2.437 Ft 

2. Temetkezési szolgáltatók Hűtés (48 óra után) 650 Ft/nap 

3. Temetkezési szolgáltatók Ravatalozás 15.000 Ft/alkalom 

4. Temetkezési szolgáltatók A temetőben történő szállítás 8.382 Ft/alkalom 

5. Temetkezési szolgáltatók Urnaelhelyezés 9.144 Ft/alkalom 

6. Temetkezési szolgáltatók 
Sírásás koporsós temetésnél / 

egyszemélyes sírhely 
17.875 Ft/alkalom 

7. Temetkezési szolgáltatók 
Sírásás koporsós temetésnél / 

kétszemélyes sírhely 
21.125 Ft/alkalom 

8. Temetkezési szolgáltatók 
Sírásás koporsós temetésnél / 
kétszemélyes mélyített sírhely 

22.750 Ft/alkalom 

9. Temetkezési szolgáltatók Sírásás gyermeksírhely esetén 8.125 Ft/alkalom 

10. Temetkezési szolgáltatók Sírásás urnás temetésnél 5.687 Ft/alkalom 

11. Temetkezési szolgáltatók Sírhelynyitás koporsós temetésnél 17.875 Ft/alkalom 

12. Temetkezési szolgáltatók Sírhelynyitás urnás temetésnél 5.715 Ft/alkalom 

13. Temetkezési szolgáltatók Sírba helyezés 19.685 Ft/alkalom 

14. Temetkezési szolgáltatók Visszahantolás 20.320 Ft/alkalom 

15. Temetkezési szolgáltatók Újratemetés 20.320 Ft/alkalom 

16. Temetkezési szolgáltatók Exhumálás 63.500 Ft/alkalom 
 
 

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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2. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola leselejtezett nyílászáróinak 
értékesítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-362/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd azt kéri képviselő társaitól, hogy praktikus 
okokból, az ügyintézés egyszerűsítése végett a nyílászárók értékesítésével őt bízzák meg. Szó 
volt arról, hogy Propszt képviselő urat kérik fel erre a feladatra, azonban ő nem minden 
esetben elérhető, vagy van jelen. Majd elmondja, igyekezni fog azokat a legjobb áron 
értékesíteni.  
 
Dr. Feik Csaba jegyző a polgármester úr által kért változtatásnak megfelelően módosított 
határozati javaslatot fogalmaz meg: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti 
az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonát képező, az Ercsi Eötvös József Általános Iskola 
épületéből leselejtezett – melléklet szerinti – nyílászárókat nyilvános meghirdetéssel. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a tényleges eladási ár meghatározására és a leselejtezett nyílászárók 
értékesítésére. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki egyetért a jegyző úr által elmondott határozati 
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Általános Iskola 
épületéből leselejtezett nyílászárók értékesítéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
409/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Általános Iskola épületéből leselejtezett nyílászárók 
értékesítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az Ercsi Város Önkormányzat 
tulajdonát képező, az Ercsi Eötvös József Általános Iskola épületéből leselejtezett – melléklet 
szerinti – nyílászárókat nyilvános meghirdetéssel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a tényleges eladási ár meghatározására és a leselejtezett nyílászárók 
értékesítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. november 30. 
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„Melléklet a 409/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozathoz” 

 

 
3. napirendi pont: Az Ercsi-Sinatelepi Közösségi Ház és játszótér rendezési terveinek 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-363/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sinatelepi Közösségi Ház és játszótér 
rendezési terveinek elkészítésére előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

410/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata 
a Sinatelepi Közösségi Ház és játszótér rendezési terveinek elkészítésére előirányzat 

biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sinatelepi Közösségi Ház és játszótér 
rendezési terveinek elkészítésére bruttó 254.000,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésében az általános tartalék 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. november 25., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
4. napirendi pont: Győri Máté polgármester részére cafetéria-juttatás megállapításáról 

Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester átadja a szót az előterjesztő Papp György alpolgármester úrnak. 
 
Papp György alpolgármester ismerteti a 100-364/2015. iktatószámú előterjesztést, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a polgármesteri cafetéria-juttatás elszámolása a 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései alapján történik, a szabályzat megvan, évek óta 
alkalmazzuk is, azonban a Kormányhivatal azt kérte az önkormányzattól, hogy erről külön 
határozat is szülessen, mivel a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. 
  
Papp György alpolgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy aki 
egyetért az előterjesztésen szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester részére cafetéria-
juttatás megállapításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
411/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester részére cafetéria-juttatás megállapításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 11.§ (4) bekezdésében Győri 
Máté polgármester részére bruttó 200.000,- Ft cafetéria-juttatást állapított meg, mely esetében 
a Képviselő-testület az Ercsi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának Cafetéria-
juttatásokra vonatkozó rendelkezéseit rendeli alkalmazni.  
 

Felelős: Papp György alpolgármester 
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Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
5. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati 

jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-365/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel 
azzal kapcsolatban, kéri, hogy a rendelet módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 
16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
28/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelete 

az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: „R”) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre. 
 
(2) A rendelet a 2015. évre vonatkozóan állapítja meg a (2) bekezdés szerinti juttatást.” 
 
2. § Az „R” 3. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. § Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba és 2015. december 31-én hatályát veszti.” 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. november 6. napján kihirdetésre került. 
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6. napirendi pont: Ercsi Város közigazgatási területén karácsonyi fénydekoráció 
elhelyezésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-368/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. melléklete, majd elmondja még, a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság erre a célra 1.300.000 Ft előirányzat biztosítását javasolta. Kérdezi, 
van-e valakinek más javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasolt összeg elfogadásáról – 1.300.000 
Ft – szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi város közigazgatási területén karácsonyi 

fénydekoráció elhelyezésére előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

412/2015. (XI.5.) Kt. sz. határozata 
Ercsi város közigazgatási területén karácsonyi fénydekoráció elhelyezésére előirányzat 

biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város közigazgatási területén 
karácsonyi fénydekoráció elhelyezésére bruttó 1.300.000,- Ft előirányzatot biztosít az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék 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. november 30., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a Képviselő-
testület 2015. november 5-i soron kívüli nyílt ülését 19.40 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba   
           polgármester             jegyző 
 
 
 

Lippai Csaba       Sandi József    
  képviselő                     képviselő 

          jkv. hitelesítő                   jkv. hitelesítő 
  
 


