
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2016. november 29-én 17 óra 50 perckor Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 
     Karsai Gergely bizottsági tag 

   Sandi József bizottsági tag 
   Prekop Antal külső bizottsági tag 

                                         
Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 

   Lippai Csaba képviselő 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
      
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag a késését, Sira Magdolna külső 
bizottsági tag pedig a távolmaradását előre jelezte. A bizottsági ülésnek hat napirendi pontja 
van, melyek előre kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek 
az elmondottakkal kapcsolatban. Győri Máté polgármester jelzi, hogy napirend előtt fel 
szeretne szólalni. Miután egyéb kérdés, észrevétel nem merül fel, javaslatot tesz a nyílt ülés 
napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. november 29-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
327/2016. (XI.29.) sz. határozata 

a Bizottság 2016. november 29-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló 
ajánlattételi felhívás kiírásához további információk beszerzéséről   

2) A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 

3) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
4) Az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött 

feladat-ellátási szerződés módosításáról 
5) Az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakásról 



6) A szünidei gyermekétkeztetésről 
 

 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert a napirend előtti felszólalásra. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Ercsi Csónakházzal kapcsolatban szeretné 
elmondani, hogy másfél hónapja felkérte az önkormányzat ügyvédeit, hogy vizsgálják felül a 
Csónakházzal kapcsolatos szerződéseket, és ennek ők eleget is tettek. A múlt héten 
személyesen is szemrevételezték a Csónakház állapotát, és úgy találták, hogy Karcza László 
nem tett eleget a megállapodásban foglaltaknak, mivel még mindig a saját dolgait tárolja a 
Csónakház területén, illetve nagy a rendetlenség a használt helyiségekben. Ezzel elmondható, 
hogy a kötelezettségeinek nem tett eleget. Karcza László ismét fel lett szólítva a jelenlegi 
állapot felszámolására, aminek ismét nem tett eleget. Karcza László felvetette, hogy a 
látogatás és a felszólítás befolyásolja-e a 2017. évi egyesületi támogatást, amire egyértelműen 
nem a válasz. Az önkormányzatnak nem célja az egyesület ellehetetlenítése, a probléma 
egyedül a szerződés be nem tartásával van. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy nemrégiben ő is járt a Csónakháznál. A területet 
körbevevő kerítésen, illetve a bejáratnál nem talált semmiféle jelzést arra vonatkozóan, hogy 
milyen tevékenység zajlik a területen. Megköszöni a rövid felszólalást, és javasolja, hogy a 
bizottság térjen rá a napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 
1.) napirendi pont – Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és 
sugárzására irányuló ajánlattételi felhívás kiírásához további információk beszerzéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület a korábbiakban döntött Ercsi város 
közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó ajánlati felhívás 
közzétételéről, melyre egy ajánlat érkezett be. A Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság több 
ajánlat hiányában nem tudta érdemben tárgyalni az erre vonatkozó közbeszerzési pályázati 
kiírást, ezért további információk beszerzésére tett javaslatot. 
Győri Máté polgármester megkérdezi, hogy a további információk beszerzésének mi a 
határideje? 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy mivel a műsorok gyártására és sugárzására irányuló 
szerződés meghosszabbításra került, ezért határidőnek a 2017. január havi bizottsági ülés 
időpontját javasolja. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi város Közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására irányuló szakmai anyagok beszerzéséről 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
328/2016. (XI.29.) sz. határozata 

Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló  
szakmai anyagok beszerzéséről 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak 
gyártására és sugárzására vonatkozó kérdésekben felkérje Győri Máté polgármestert, hogy 



tájékozódjon a Tv üzemeltetésével kapcsolatos szakmai lehetőségekről, feltételekről és ezek 
költségeiről.  

2.) napirendi pont – a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elbírálásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi 
felhívásra a beérkezési határidőig két ajánlat érkezett be, az Ercsi Naplemente Bt-től és a 
Dunaújvárosi Kegyelet Bt-től. A kiírásban felsorolt dokumentáció, amelyeket szükséges volt 
csatolni a pályázati anyaghoz hiányosak, ezért a két pályázó hiánypótlásra lett felszólítva, 
melynek a kitűzött határidőig mindketten eleget tettek. A közbeszerzési szakértő továbbá, 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata szerint mindkét benyújtott ajánlat érvénytelen. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati 
javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
329/2016. (XI.29.) sz. határozata  

a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján állapítsa meg, hogy a köztemető 
fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelen. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
330/2016. (XI.29.) sz. határozata  

a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett 

ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, állapítja 
meg, hogy a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra az Ercsi Naplemente Bt 
beérkezett ajánlata érvénytelen. 
 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
331/2016. (XI.29.) sz. határozata  

a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett 

ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, állapítja 
meg, hogy a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a Dunaújvárosi 
Kegyelet Bt. beérkezett ajánlata érvénytelen. 
 
Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 3 perckor megérkezik. 
 
3.) napirendi pont – a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására.  
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a bevezető rendelkezés megváltozott, illetve a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Államháztartási irodája megküldte 
részünkre a Nemzetgazdasági Minisztérium által a helyi adókról szóló és a gépjárműadóról 
szóló törvények 2017. évtől hatályos normaszövegéről kiadott tájékoztatót, mely alapján 
valamint a Fejér Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés után a szükséges módosításokat 
elvégeztük.  
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
332/2016. (XI.29.) sz. határozata  

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 
 
4.) napirendi pont – az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi 
Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt az előterjesztés rövid összefoglalására.  
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a háziorvosi körzetek módosításából kifolyólag 
változtak az egészségügyi alapellátás körzethatárai és a háziorvosok rendelési ideje, ami 
szükségessé tette Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt.-vel a feladat-ellátási szerződés 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását, melyhez testületi döntés szükséges. 



Karsai Gergely bizottsági tag kéri a 2. számú melléklet páratlan évre vonatkozó 
időintervallumának javítását, mert véleménye szerint könnyen félreérthető. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. 
Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról 4 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
333/2016. (XI.29.) sz. határozata  

az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött - a határozat 
mellékletét képező - feladat-ellátási szerződés jóváhagyását.  
 
5.) napirendi pont – az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakásról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület augusztusban döntött az ingatlan 
szolgálati lakás céljára történő megvásárlásáról. Az ingatlanon az épület fűtésének 
helyrehozása, korszerűsítése és riasztóval történő ellátása, valamint az áram visszaállítása vált 
szükségesség, melynek összes költsége bruttó 1.479.839,-Ft. 
Novozánszky Katalin pü.-i irodavezető elmondja, hogy az általános tartalékban nincs elég 
forrás, ezért kéri, hogy 7.000.000,-Ft kerüljön átvezetésre a felhalmozási kiadások közül az 
általános tartalékba. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében 7.000.000,-Ft előirányzat felhalmozási kiadások közül az általános 
tartalékba történő átcsoportosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
334/2016. (XI.29.) sz. határozata  

előirányzat átcsoportosításról 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 7.000.000,-Ft előirányzat átcsoportosítását a 
felhalmozási kiadások közül az általános tartalékba. 
 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati 
bérlakásról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   



335/2016. (XI.29.) sz. határozata  
az Ó utca 14. szám alatti önkormányzati bérlakásról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa az Ercsi, Ó utca 14. (576 hrsz.) szám alatti önkormányzati bérlakás 
rekonstrukcióját bruttó 1.478.839,-Ft összegben. 
 
6.) napirendi pont – a szünidei gyermekétkeztetésről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület az október havi ülésén döntött arról, 
hogy az őszi gyermekétkeztetésre kapott állami normatíva összegét az önkormányzat nem 
egészíti ki. A Junior Zrt. megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a 285,-Ft/adag áron nem 
tud a gyermekek részére kielégítő minőségű és mennyiségű ételt biztosítani, ehhez 
minimálisan bruttó 440,-Ft-ra van szüksége adagonként.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy mi normatívaként 285,-Ft-ot kapunk az államtól, 
és ezt kellene kiegészítenünk az költségvetés terhére. Megkérdezi, hogy a kiegészítésre 
kaphat-e az önkormányzat támogatást. 
Novozánszky Katalin pü.-i irodavezető elmondja, hogy a kiegészítésre nem kaphatunk 
támogatást, az az önkormányzat költségvetését fogja terhelni. A normatíva összege a település 
adóerőssége alapján kerül meghatározásra. A Junior Zrt. a nyári gyermekétkeztetést 440,-Ft/ 
adat áron biztosította, és ennyiért szeretné az őszi és téli gyermekétkeztetést. 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy legközelebb előre kellene megállapodni a Junior Zrt-vel, 
hogy mekkora összegért fogja biztosítani a gyermekétkeztetést. Megkérdezi, hogy valakinek 
van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem 
merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. évi őszi szünidei 
gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
336/2016. (XI.29.) sz. határozata  

a 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
2016. évben az őszi szünidei gyermekétkeztetésre rendelkezésre álló normatíva összegét 
egészítse ki bruttó 82.305.-Ft-al az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. évi őszi szünidei 
gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
337/2016. (XI.29.) sz. határozata  

a 2016. évi téli szünidei gyermekétkeztetésre biztosított normatíva kiegészítéséről 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
2016. évben a téli szünidei gyermekétkeztetésre rendelkezésre álló normatíva összegét 



egészítse ki bruttó 192.045.-Ft-al az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
 
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, 
észrevétel nem merült fel, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 18 óra 20 perckor 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Karsai Gergely 
                                      elnök                                                    jkv.hitelesítő 


