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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. július 27-én 19 óra 00 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 
                                             

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
    Lippai Csaba képviselő      

  Dr. Feik Csaba jegyző 
    Fogasné Baricza Mónika referens és jkv. vezető 
    Nagy Gábor referens 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag egyéb hivatalos elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni az ülésen, Prekop Antal külső bizottsági tag pedig külföldön 
tartózkodik. Elmondja, hogy az ülésnek 8 napirendi pontja van, melyek mindenki részére 
előzetesen kiküldésre kerültek, továbbá elmondja még, érkezett még egy kérelem az Ercsi 
Kinizsi SE részéről, illetve van egy szóbeli előterjesztés is, mely az Ercsi Csónakház 
területére WC-konténer beszerzéséről szól. Kérdezi, 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. június 27-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
220/2017. (VII.27.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. június 27-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1)  Az „Utak felújítása – 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
2)  A TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szolgáltatás biztosításáról 
3)  A TOP 1.2.1-15FE1-20016-00016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó tervezési 

munkálatok megrendeléséről 
4)  A TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szolgáltatás biztosításáról 
5)  A TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szolgáltatás biztosításáról 
6)  A TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szolgáltatás biztosításáról 
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7)  A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és az Inter-Ambulance Zrt. 
közötti szolgáltatási szerződés megkötéséről, továbbá a szolgáltatás ellátásához 
szükséges finanszírozás előirányzatának biztosításáról 

8)  Ercsi város területén a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység 
ellátásáról 

9) Az Ercsi Kinizsi SE támogatással való elszámolása határidejének meghosszabbításáról 
10) WC-konténer beszerzésére előirányzat biztosításáról 

 
1.) napirendi pont: Az „Utak felújítása – 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás 

elbírálásáról 
 

Gólics Ildikó elnök elmondja, a korábbi képviselő-testületi döntés értelmében kiírásra került 
az utak felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás, az előterjesztésben megkapták az 
összefoglalót. A beérkezett ajánlatok közül a Bulath-Sped Kft. adott végső, érvényes 
ajánlatot, hiánypótlásra nem volt szükség. A legkedvezőbb ár 51.974.856 Ft + Áfa, ami 
belefér a költségvetésbe betervezett keretbe. Az ajánlatot a Közbeszerzési Bizottság 
megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az „Utak felújítása - 2017” tárgyú 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
221/2017. (VI.27.) sz. határozata 

az „Utak felújítása - 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról  
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
„Utak felújítása - 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívásra a Bulath-Sped Kft. 
ajánlattevő (székhelye: 2451 Ercsi, Ercsényi fasor 5.) beérkezett érvényes ajánlata alapján a 
Bulath-Sped Kft. (székhelye: 2451 Ercsi, Ercsényi fasor 5.) ajánlatát nettó 51.974.856 Ft 
értékben fogadja el. 
 
2.) napirendi pont: A TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, majd kérdezi, 
hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele azzal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel 
nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 
kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó 
közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

222/2017. (VI.27.) sz. határozata 
a TOP 1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás 

megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a TOP 
1.2.1-15FE1-2016-00016 kódszámú pályázat építési beruházásához és szolgáltatás 
megrendeléséhez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosítására – a benyújtott 
árajánlatok alapján – 1.543.273,- Ft + ÁFA előirányzat biztosítását a pályázati keret terhére. 

 
3.) napirendi pont: A TOP 1.2.1-15FE1-20016-00016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési munkálatok megrendeléséről 
 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek az 5. melléklete, majd kérdezi, 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 TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési munkálatok megrendeléséről 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
223/2017. (VI.27.) sz. határozata 

a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési munkálatok megrendeléséről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00016 azonosító számú pályázat tervezési munkálataira a Konstruma 
Mérnöki Iroda Kft. 9.400.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát fogadja el, s a szükséges 
előirányzatot a pályázati keret terhére biztosítsa. 
 
4.) napirendi pont: A TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, a bölcsőde építéséhez szükséges indikatív ajánlatok bekérése 
megtörtént, azok be is érkeztek, a legkedvezőbb ajánlatot a Standard Procura Kft. adta, 
415.040,- Ft + Áfa összegben. Majd, miután további kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
224/2017. (VI.27.) sz. határozata 

a TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
TOP 1.4.1-15FE1-2016-00047 kódszámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó 
közbeszerzési szolgáltatás biztosítására – a benyújtott árajánlatok alapján – 415.040- Ft + 
ÁFA előirányzatot biztosítson a pályázati keret terhére. 
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5.) napirendi pont: A TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatásra 783.500 Ft + Áfa 
összegű előirányzat biztosításáról – Standard Procura Kft. ajánlata – szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

225/2017. (VI.27.) sz. határozata 
a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szolgáltatás biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a TOP 3.1.1-15FE1-2016-00024 
kódszámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosítására 
– a benyújtott árajánlatok alapján – 783.500,- Ft + ÁFA előirányzat biztosítását javasolja a 
pályázati keret terhére. 
 
6.) napirendi pont: A TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy ez a pályázat az óvoda energetikai felújításával 
kapcsolatos, a benyújtott árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. A legkedvezőbb 
árajánlatot szintén a Standard Procura Kft. adta, 479.440,- + Áfa összegben. Kérdezi, hogy 
van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, 
ezért szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosításáról 3 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
226/2017. (VI.27.) sz. határozata 

a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatás biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a TOP 3.2.1-15FE1-2016-00053 
kódszámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás biztosítására 
– a benyújtott árajánlatok alapján – 479.440,- Ft + ÁFA előirányzat biztosítását javasolja a 
pályázati keret terhére. 
 
7.) napirendi pont: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és az Inter-
Ambulance Zrt. közötti szolgáltatási szerződés megkötéséről, továbbá a szolgáltatás 
ellátásához szükséges finanszírozás előirányzatának biztosításáról 
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Gólics Ildikó elnök ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd kérdezi polgármester urat, hogy kíván-e ahhoz 
kiegészítést tenni? 
 
Győri Máté polgármester elmondja, sajnálja, hogy csak ez az egy érvényes ajánlat érkezett 
be, választási lehetőségük így nem volt. Azonban elmondja azt is, hogy árat nem emeltek, 
inkább némely témában csökkentek az árak.  
 
Gólics Ildikó 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 Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás és az Inter-Ambulance Zrt. közötti szolgáltatási szerződés megkötéséről, 
továbbá a szolgáltatás ellátásához szükséges finanszírozás előirányzatának biztosításáról 3 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
227/2017. (VI.27.) sz. határozata  

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – összhangban a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás 57/2017. (VI.15.) számú határozatában foglaltakkal – javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és az 
Inter-Ambulance Zrt. közötti, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásra kiterjedő 
illetékességgel központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megszervezésére és működtetésére 
vonatkozó szolgáltatási szerződés 2017. július 31-ig történő meghosszabbításával és 2017. 
augusztus 1-vel az új szolgáltatási szerződés megkötésével fogadja el. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a központi háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon 
hozzá ahhoz, hogy 2017. augusztus 1. napjától az Inter-Ambulance Zrt. igényelje meg 
közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozási összeget. 
 
8.) napirendi pont: Ercsi város területén a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási 
tevékenység ellátásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, az előző szolgáltató szerződése 2017. július 31-én lejár, ezért 
arra vonatkozóan pályázatot kell kiírnia az önkormányzatnak. Az első határozati javaslat arról 
szól, hogy a meglévő szerződést 2017. szeptember 30. napjáig hosszabbítsák meg, a második 
határozati javaslat pedig azt tartalmazza, hogy erre a szolgáltatásra vonatkozóan készüljön el a 
pályázat.  
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, ezzel kapcsolatban három jogszabály is megváltozott: a 
közbeszerzési törvény, a személyszállításról szóló törvény és a koncessziós törvény is. A 
közbeszerzési pályázat kiírását legkorábban az augusztus havi ülésre fogják tudni 
beterjeszteni, ebből adódóan javasolja, hogy a meglévő szerződést ne szeptember 30-ig, 
hanem 2017. december 31-ig hosszabbítsák meg. A második határozati javaslat szövegét 
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akként kellene módosítani, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté 
polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást készítse elő.  
Gólics Ildikó elnök kérdezi jegyző úrtól, hogy a december 31-ét jó fordulópontnak látja-e?  
 
Dr. Feik Csaba jegyző válaszol, a pályázatokat a Képviselő-testület október havi ülésén 
tárgyalni tudják majd, s a szerződés megkötése is némi időbe telik majd, ezért azt gondolja, 
hogy 2018. január 1-vel tudnak majd szerződést kötni. 
 
Gólics Ildikó elnök, miután egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a 
közszolgáltatási szerződésnek a 2017. december 31-ig történő meghosszabbításáról 
szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 
3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
227/2017. (VI.27.) sz. határozata  

az Ercsi város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város Önkormányzat és Makkai Attila vállalkozó között fennálló, az Ercsi város területén 
végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 
2017. december 31-ig történő meghosszabbítását. 
 
Gólics Ildikó képviselő a második határozati javaslatot kéri kiegészíteni azzal, hogy a 
közbeszerzési ajánlattételi felhívást az augusztusi testületi ülésre készítsék el. Kérdezi, van-e 
kérdés, más javaslat azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
229/2017. (VI.27.) sz. határozata  

az Ercsi város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási 
tevékenység ellátásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátására közbeszerzési pályázat kiírását 
javasolja a Képviselő-testület felé. A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
javasolja továbbá, hogy a közbeszerzési pályázati kiírás a Képviselő-testület 2017. augusztus 
29-i ülése elé kerüljön beterjesztésére. 
 
9.) napirendi pont: az Ercsi Kinizsi SE támogatással való elszámolása határidejének 

meghosszabbításáról 
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Gólics Ildikó elnök ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyvnek a 11. számú 
mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Kinizsi SE támogatással való 
elszámolása határidejének meghosszabbításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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az Ercsi Kinizsi SE támogatással való elszámolása határidejének meghosszabbításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Kinizsi SE részére a sportpályán lévő új öltöző épülethez szükséges pályázati önrész 
elszámolási határidejének 2017. december 15-re történő módosításához járuljon hozzá. 
 
10.) napirendi pont: WC-konténer beszerzésére előirányzat biztosításáról 
  
Gólics Ildikó elnök átadja a szót Győri Máté polgármester részére. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a Csónakház területére kívánnának WC-konténert 
bérelni, ez ügyben több céget megkeresett, s a Central Container ajánlata a legkedvezőbb. 
Bérleti konstrukcióval – 12 hónapos tartós bérlet – 100 ezer Ft-tal kerülne többe, mintha 
egyszerre kellene kifizetni azt. Majd elmondja még, a Duna-part tervezőjével is felvette már a 
kapcsolatot, s kérte tőle, hogy mutassa meg azt, hogy hol lenne ennek a végleges helye, a 
végső állapotába, helyére lehetne letenni. Jó volna, ha már a Suzuki találkozóra, illetve az 
augusztus 20-i ünnepségre már kihelyezésre kerülhetne.  
 
Gólics Ildikó elnök kérdezi, mik a bérleti konstrukció feltételei? 
 
Győri Máté polgármester válaszol, a bérleti díj összegét kellene kifizetni, a megvételre 
pedig már a pályázatból is lenne lehetőség. Az új ára 2,4 millió Ft. A szükséges előirányzat 
fedezetét még nem egyeztette megbízott pénzügyi irodavezető hölggyel. 
 
Szük Kata megbízott pénzügyi irodavezető elmondja, 91.500,- + Áfa/hó összegű bérleti 
díjról van szó, fél év vonatkozásában. Majd ígéretet tesz arra, hogy utánanéz annak, hogy a 
szükséges előirányzatot a költségvetésből honnan lehetne átcsoportosítani. 
 
Gólics Ildikó elnök, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy aki egyetért a WC-
konténer beszerzésével kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság WC-konténer beszerzésére előirányzat 
biztosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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WC-konténer beszerzésére előirányzat biztosításáról 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatásra javasolja a Képviselő-testület 
felé, hogy az Önkormányzat az Ercsi Csónakház területére – a CentralContainer árajánlata 
alapján – 2017. július hónaptól 2017. december hónapig WC-konténert béreljen.  
 
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 19 óra 30 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


