
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. március 28-án 17 óra 45 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 
     Sandi József bizottsági tag 

   Sira Magdolna külső bizottsági tag 
   Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                        

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
     Nagy Gábor referens 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 4 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik a 
bizottság üléséhez. Elmondja, hogy az ülésnek 3 napirendi pontja van, melyek mindenki 
részére előzetesen kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e 
valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. Miután 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 2017. március 28-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
123/2017. (III.28.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. március 28-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosításának elfogadásáról 
2)  A 2017. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
3)  A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
 

1.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 
módosításának elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság javaslatot tett a 
Közbeszerzési Szabályzat módosítására, amit dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő is 
jóváhagyott. 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 javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzata módosításának elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
124/2017. (III.28.) sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosításának elfogadásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület Ercsi 
Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A 27. § (1). bekezdése kiegészítésre kerül: „Amennyiben tárgyalás kerül megtartásra  a 
képviselő-testület nevében a polgármester jár el, így a polgármester jogosult a tárgyalás 
lefolytatására”. 
 

2.) A közbeszerzési értékhatárok a 2017.01.01. történt változásoknak megfelelően az 1. 
függelék szerint módosulnak. 
 
2.) napirendi pont – a 2017. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott 
ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési 
tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési 
szakértő a Pénzügyi Irodával közösen elkészítette a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervet. 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 2017. évi Közbeszerzési terv 
elfogadásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

125/2017. (III.28.) sz. határozata 
 a 2017. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 

 
A Pénzügyi Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervnek az elfogadását. 
 
3.) napirendi pont – a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elbírálásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattéli felhívásra 
a beérkezési határidőig egy ajánlat érkezett be. Az ajánlattevő hiánypótlásra lett felszólítva, 
melynek eleget tett. A közbeszerzési szakértő valamint a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
javaslata szerint a benyújtott ajánlat érvényes, megfelel az ajánlattéli felhívásnak, a 



dokumentációnak és a jogszabálynak. 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 köztemető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
126/2017. (III.28.) 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-testületének a 
köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületének az 
Ercsi Naplemente Bt. által benyújtott, a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlat elfogadását. 
  
 
 
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, az ülést 17 óra 50 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


