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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. augusztus 29-én 17 óra 05 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   
   dr. Feik Csaba jegyző 
   Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 

     Szük 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 és Prekop Antal külső 
bizottsági tag egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Elmondja, 
hogy az ülésnek 6 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. augusztus 29-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
269/2017. (VIII.29.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. augusztus 29-i nyílt ülésének napirendjér ől 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 
 

1)  A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 
ellátásról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 

2) Az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
3)  Az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére 

előirányzat biztosításáról 
4)  Az Ercsi, Kárpáthy Jenő u. 10. szám alatti önkormányzati bérlakás áram 

korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 
5)  Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak 

helyettesítéssel történő ellátásáról 
6) A „Közétkeztetés biztosítása a köznevelési és a szociális intézmények számára 

koncessziós szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhíváshoz 
kapcsolódó dietetikus szakvélemény megtárgyalásáról  
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1.) napirendi pont - a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási 
tevékenység ellátásról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, dr. Pusztai Attila közbeszerzési tanácsadó a Közbeszerzési 
Bizottság javaslatai alapján átdolgozta és elkészítette az ajánlattételi felhívást. A kapcsolódó 
szerződést az ajánlattételi felhívás elfogadása után készíti majd el. Véleménye szerint a 
pontosított anyag elfogadásra alkalmas. 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 a menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásról szóló közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás közzétételéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
270/2017. (VIII.29.) sz. határozata 

a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásról 
szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Képviselő-testülete a 
menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátására 
közbeszerzési ajánlattételi felhívást tesz közzé. 
 
2.) napirendi pont - az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetője 
kezdeményezte az intézmény tulajdonában lévő Fiat Ducato gépjármű cseréjét, melyet lízing, 
illetve a gépjármű értékesítése útján kívánt megoldani. A hatályos jogszabályi előírások 
alapján a gépjármű lízing hitelfelvételnek minősül, melynek engedélyeztetése hosszú 
folyamat. Az intézmény költségvetésében a beruházások soron rendelkezésre álló összeg, 
valamint a régi autó eladási ára mellett bruttó 1.690.000,-Ft előirányzat átcsoportosítással 
biztosítható a gépjárművásárlás fedezete. 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 Szociális Szolgálat 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
271/2017. (VIII.29.) sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésében a dologi kiadások közül 
a beruházások sorra történő 1.690.000,-Ft előirányzat átcsoportosításához. 
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3.) napirendi pont - az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés 
korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid ismertetésére 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Táncsics utca 16. szám alatti bérlakás 2. számú 
lakásában a meleg vizet és a fűtést biztosító gázkazán meghibásodott. A gázkazán a szakértői 
vélemények szerint nem javítható, cserélni kell, melynek összege 316.000,-Ft+Áfa lenne. 
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, Táncsics utca 16. szám alatti 
önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 3 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
272/2017. (VIII.29.) sz. határozata 

az Ercsi, Táncsics utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás fűtés korszerűsítésére 
előirányzat biztosításáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Táncsics utca 16. szám alatti bérlakás fűtés korszerűsítésének megrendelését támogassa bruttó 
401.320,-Ft keretösszeg erejéig az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
4.) napirendi pont - az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti önkormányzati 
bérlakás áram korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid ismertetésére 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti bérlakás 
villamos energia hálózatának szabványosítása szükséges, hogy megfeleljen a jelenlegi 
előírásoknak. A kivitelezési munkálatokra bekért árajánlatok alapján a munkák elvégzésének 
költsége bruttó 113.000,-Ft lesz. 
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, Kárpáthy Jenő utca 10. szám 
alatti önkormányzati bérlakás áram korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
273/2017. (VIII.29.) sz. határozata 

az Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti önkormányzati bérlakás áram 
korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Kárpáthy Jenő utca 10. szám alatti bérlakás villamos hálózat korszerűsítésének megrendelését 
támogassa bruttó 113.000,-Ft keretösszeg erejéig az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
terhére. 
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5.) napirendi pont - Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy az Ercsi Város Önkormányzat és a Z. Nagy Szolgáltató 
Kft. közötti házi gyermekorvosi feladatok ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés 2017. 
szeptember 30. napjával, közös megegyezéssel megszűnik. A Képviselő-testület a házi 
gyermekorvosi feladat ellátására pályázati felhívást tett közzé, melyre azonban nem érkezett 
be pályázat. Előzetes egyeztetések után, az álláshely betöltéséig, az Ercsi 2. számú házi 
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 
2017. október 1. napjától az AGNEKI Járóbeteg-ellátó és Szolgáltató Kft-t bízná meg a 
Képviselő-testület. 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 Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi 
körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról 3 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
274/2017. (VIII.29.) sz. határozata 

Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak 
helyettesítéssel történő ellátásáról 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy  Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. szám  alatti telephelyen 
működtetett Ercsi Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet (070095050 FIN kódú  házi 
gyermekorvosi szolgálat) házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 
2017. október 1. napjától az álláshely betöltéséig az AGNEKI Járóbeteg-ellátó és Szolgáltató 
Kft-t (rövid cégnév: AGNEKI Kft., cégjegyzékszám:07-09-021914; székhely: 2451 Ercsi, 
Panoráma u. 6; képviseli: Dr. Szabó Ildikó ügyvezető; személyes ellátásra kötelezett házi 
gyermekorvos: Dr. Szabó Ildikó; orvosi nyilvántartási száma: 48814) bízza meg az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormány rendelet 7/A.§-ában meghatározott rendelési időben. 
Az AGNEKI Kft. akadályoztatása esetén történő helyettesítéséről az Ercsi Egészségügyi 
Központtal történt megállapodás alapján gondoskodik.   

6.) napirendi pont: a „Közétkeztetés biztosítása a köznevelési és a szociális intézmények 
számára koncessziós szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhíváshoz 
kapcsolódó dietetikus szakvélemény megtárgyalásáról  
 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti Miháldy Kinga dietetológust, és felkéri, hogy foglalja össze a 
szakmai véleményét a közétkeztetésre vonatkozó anyag kapcsán. 
Miháldy Kinga dietetológus elmondja, hogy a szakmai anyag úgy lett összeállítva, hogy az 
általános iskolások részére biztosítja az A és B menüből választás lehetőségét. Ez miatt 
jelentősen csökkenthető az étlapra adott kritika. A hatályban lévő rendelet eltér az átlagos 
sófogyasztási szokásoktól, amely azt eredményezi, hogy az ételt rossznak minősítik a 
fogyasztók, főleg a gyerekek. A só hiányát a zöldfűszerek használatával nem lehet 
kompenzálni, ugyanakkor erőteljesebb zöldfűszer használattal, olyan ízekkel találkozhat a 
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fogyasztó, amely értékelése kedvezőtlen lehet. A szakmai anyag összeállítása során értékelési 
szempont lett az óvodás korcsoport részére és az iskolás korcsoport részére a friss gyümölcs 
biztosítása, valamint a teljes kiőrlésű gabonafélék gyakoribb adása, mint ahogyan azt a 
hatályos rendelet előírja, valamint a főzelékfélék gyakoriságának plusz értékelése, amely 
főzelék változatos formában történő biztosítását hivatott eléri, összhangban az egészséges 
táplálkozási irányelvekkel. Ezen felül az iskolai korcsoport esetén a menüválasztás 
lehetősége, valamint a változatossági mutató értékelése azzal a céllal került be a szakmai 
anyagba, hogy magasabb színvonalú szolgáltatás lehetőségét biztosítja. A szociális ellátás, 
mivel nem vonatkozik rá a hatályos közétkeztetési rendelet, ezért nem került be a szakmai 
anyagba, értékelése szubjektivitásra adna lehetősége, amely ellentétes a közbeszerzési 
renddel. Azonban javasolja, hogy a szociális ellátásra vonatkozóan a szerződéstervezetbe 
kerüljön be az iskolások étlapja alapján a korcsoportra vonatkozó tálalási mennyiségek 
betartása mellett az A és B menüből történő heti választás lehetőségének biztosítása, melyet 
javasolt tárgyhetet megelőzően legalább két héttel megtenni a szolgáltató fel. A bírálati 
szempontok és súlyszámok a felhívásban nem egyértelműek, és nincsenek összhangban. A 3. 
oldal alján és a 9. oldalon találhatóak nem azonosak, nehezen értelmezhetőek, a 9. oldalon a 
szakmai anyagnál csak az étlap értékelése van levezetve, annak pontozása, de súlyszám nincs 
hozzá, illetve innen hiányzik a változatossági mutató értékelési módszere és súlyszáma. A 3. 
oldal alján az ár 50, a bérleti díj 10, ugyanakkor a 9. oldalon az árak össz súlyszáma 100, és 
nincs megjelölve a bérleti díj és a súlyszáma. Javasolja, hogy ha a főzelékek pontozása esetén 
a kiegészítés bekerül a dokumentációban, akkor a felhívás is hozzá kell javítani. 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a szakmai összefoglalót, és elmondja, hogy erről a napirendi 
pontról nem kell a Bizottságnak határozatot. hozni. 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 40 perckor 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


