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K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 

2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról    

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi 

üzleti tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Borsi László ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.  

 

Felelős: Borsi László ügyvezető  

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet az 52/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 

 

Ercsi Dunakavics Nonprofit kft 2015. évi üzleti terve 

 
Ercsi város önkormányzatának 100%-os tulajdonú városüzemeltető, -gazdálkodó és -fejlesztő 

cége 

 

                                 Fő feladatok 

 

1. Üzemeltetés, városgazdálkodás 

2. Városfejlesztés 

3. Közmunka szervezése 

4. Városmarketing  

 

 

1. Üzemeltetés, városgazdálkodás 

 

Szolgáltatást nyújtunk – önkormányzati megbízásra díjazás ellenében, illetve egyéb 

megrendelésre versenyképes külön díjazásért. 

A kft. megtart minden eddigi tevékenységet, ami a Városgazdálkodási Iroda hatáskörébe 

tartozott, kivéve a hatósági, szakhatósági feladatokat. 

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit kft üzemeltetési, városgazdálkodási feladatai: az 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási feladatainak 

koordinálása.  

Minden önkormányzati intézmény üzemeltetését a nonprofit kft koordinálja és végzi.  

Az önkormányzati intézmények: Művelődési ház és könyvtár és a múzeumok; óvodák – 4 

épület; Szociális Szolgálat – 2 épület; Egészségügyi Központ, valamint a sportlétesítmények 

(sportcsarnok, uszoda). 

 

  a közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése és véleményezése,   

 a közterületek fenntartási feladatainak ellátása, 

 a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása,  

 bérlőváltozás vagy tulajdonos-váltás esetén az önkormányzati lakások, 

helyiségek műszaki átadás-átvétele, erről jegyzőkönyv felvétele, továbbá 

intézkedés a közüzemi órák állásának jegyzőkönyvi rögzítéséről és az új bérlő, 

illetve tulajdonos, ezek hiányában az önkormányzat nevére való átíratásáról, 

 az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 

fűnyírási feladatok, 
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 a téli hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok elvégzése, 

 az önkormányzat által végzett köztisztasági feladatok elvégzése, ideértve az 

elhullott állatokkal kapcsolatos teendőket is, 

 a menetrend szerinti helyi buszközlekedésre vonatkozó, az önkormányzattal 

kötött megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzése, 

 a hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 

kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok 

kivizsgálása, 

 a kóbor ebek begyűjtésének megszervezése és ellenőrzése,  

 a városgazdálkodási- városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen: a 

közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési 

ügyekből eredő egyéb kötelezettségek teljesítése, 

 az intézmények, egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, 

felújítási igényeinek koordinálása, az önkormányzat által megrendelt felújítási, 

karbantartási munkák megszervezése és ellenőrzése, 

 műszaki és belső ellátási, üzemeltetési feladatok, 

 a pályázatokkal kapcsolatos, elsősorban műszaki vonatkozású feladatokkal 

összefüggő teendők azok lezárásáig, 

 a technikai berendezések üzemben tartási feltételeinek, garanciális, garancián 

túli javításának, karbantartásának megszervezése, a javítások elvégzése, 

 árajánlatok, vállalkozói szerződések előkészítése, a munkák elvégzésének 

ellenőrzése, a munka teljesítésének igazolása, 

 további olyan közfeladatok elvégzése, amely az Ercsi Dunakavics Nonprofit 

Kft. mint közszolgáltatást végző Alapító Okiratában szerepel és amellyel e 

körben Ercsi Város Önkormányzata mint Megrendelő megbízza. 

A cég márciustól Ügyfélszolgálatot nyit és működtet a közérdekű bejelentések fogadására. 

Ennek keretében Ingatlanirodát is létrehoz (Ercsi és vidéke Ingatlaniroda néven), amely 

magánszemélyek számára is vállal ingatlanközvetítést, értékbecslést, házkezelést, szakipari 

munkákat piaci díjazás ellenében. Ugyanitt működik majd az ingyenes jogi tanácsadás heti 

gyakorisággal. A konkrét jogi megbízásokat (például szerződéskötés) már térítés ellenében 

végzi az iroda.  

Munkánkat és cégünk ismertségének, elismertségének növelését szolgálja a könnyen 

kezelhető, vonzó és interaktív Honlap elkészítése és napi frissítéssel való működtetése. 
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Speciális külön feladatként vállaltuk, hogy közreműködünk a Törökkút nevű önkormányzati 

cég 88 millió forintos kintlévőségének értékesítésében. Ezt az állományt, terveink szerint, egy 

követeléskezelő vásárolná meg.  

2. Városfejlesztés 

Legfontosabb feladat egy átfogó, rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepció 

elkészítése és következetes végrehajtása hazai és uniós források igénybe vételével. Ennek 

érdekében hatékony pályázat figyelést, előkészítést, beadást és megvalósítást tűzünk ki célul. 

Ugyancsak haladéktalanul el kell készíttetni az ITS-t. 

 

A fejlesztési terv keretében meghatározzuk a prioritásokat, amit a PFK Bizottság, a képviselő 

testület és a polgármester hagy jóvá. 

A fejlesztési terv és az ITS kidolgozását a kft első feladatai egyikeként határozom meg. 

A fejlesztés célja egy korszerű, élhető, fiatalok itt tartását, illetve letelepedését segítő város 

kialakítása. 

A kft látja el a különböző forrásokból származó önkormányzati fejlesztések generálkivitelezői 

munkáját – 5-10%-os díjazásért. A kormány által Ercsi város önkormányzata részére 2015. 

évre odaítélt 300 millió forintos fejlesztési támogatás megvalósításában is jelentős szerepet 

vállal a cég.  

Az önkormányzat képviselő testülete döntött az összeg felhasználásáról. Ennek megfelelően a 

következő fejlesztésekre, felújításokra kerül sor 2015-ben:  

1. Hétszínvirág óvoda férőhely bővítése 

2. A Művelődési Ház belső udvarának rendezése – Örökmozgó Park 

3. Az Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és fűtéskorszerűsítés 

és a Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítása 

4. városgazdálkodási eszközök beszerzése 

5. MH Helyőrségi Klub felújítása 

6. Utak, járdák felújítása 

7. Közvilágítás korszerűsítés a Cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen 

8. A Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása 

 

Egyéb fejlesztésekről – amelyek pályázati forrásokból valósulhatnak majd meg – az 

önkormányzati testület folyamatosan dönt. Ennek megfelelően kap majd további feladatokat a 

kft.  
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3. A közmunka menedzselése  

Kiemelt feladatként kezeljük.  

Két-három munkairányítóval működtetjük a rendszert, a szabályok és az ellenőrzés szigorú 

betartásával. Hatékony s eredményes munkavégzést követelünk meg a közmunkásoktól, 

határozott, precízen körbeírt munka feladatokkal és rendszeres, szervezett ellenőrzéssel. Az 

aktuális feladatokat előre megtervezett módon szervezzük.  

A közmunkásoknak nem csak szervezetten, de "zárt" helyen kellene dolgozniuk. Egy 

csoportnak például ki lehetne alakítani egy kisebb kertészetet, ha csak a város szépítéséhez 

szükséges növényeket termelik meg, akkor is érdemes lenne vele foglalkozni.  

Törekszünk arra, hogy a jól teljesítőket akár továbbképzésre is irányítsuk. Ha van köztük 

képzett szakmunkás, természetesen a szakmájában adunk neki feladatot és lehetőséget 

kínálunk a hosszabb távú együttműködésre, akár egy későbbi állás elnyerésére is. 

 

4. Városmarketing 

A városmarketing a város léptékében tervezi és fejleszti a hatékony, társadalmi igényeknek 

megfelelő szolgáltatásokat.  

A belső marketing az ott élők igényeinek kielégítésére szolgál, a külső pedig a városon kívül 

élők - turisták, befektetők- elvárásait hivatott kielégíteni, a város fejlődése érdekében.  

A kft reklám tevékenységet is folytat, egyrészt a városmarketing céljainak megvalósítása 

céljából, másrészt pedig – főleg az induló évben – a cég ismertségének megteremtése miatt. 

Erre minimális költséget tervezünk, kihasználva a médiában meglévő személyes 

kapcsolatokat. Különböző és változatos programokkal, rendezvényekkel is igyekszünk a város 

és a cég jó hírét, hírnevét megteremteni, illetve növelni. 

 


