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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 2018. február 13-án 17 óra 45 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök  
    Prekop Antal külső bizottsági tag 

  Sira Magdolna külső bizottsági tag 
                                             

Meghívottak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester      

  Dr. Feik Csaba jegyző 
  Lippai Csaba képviselő 
  Orth László intézményvezető 
  Laczkó Levente külső bizottsági tag – Humán Bizottság 
  Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető 
  Balázs Márk  
  Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 
  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 és Sandi József bizottsági tag a későbbiek 
folyamán csatlakozik a bizottsági üléshez. Elmondja még, hogy az ülésnek 3 napirendi pontja 
van, melyek mindenki részére előzetesen kiküldésre kerültek. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
státuszmódosításáról szóló előterjesztést a Bizottság a Humán Bizottsággal közösen tárgyalja, 
ezért javasolja azt az utolsó napirendi pontként megtárgyalni. 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 2018. február 13-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
61/2018. (II.13.) határozata 

a Bizottság 2018. február 8-i nyílt ülésének napirendjeir ől 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1) WC-konténer beszerzésére előirányzat biztosításáról 
2)  Az Önkormányzati feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról 
3) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda státuszmódosításáról  
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1.) napirendi pont - WC-konténer beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy ez a téma az előző bizottsági ülésen elnapolásra került, 
mivel akkor nem sikerült meghatározni, hogy a pénzügyi fedezetet milyen módon biztosítja az 
Önkormányzat. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Duna-partra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása miatt szükséges volt a döntés előtt egyeztetni a közbeszerzési szakértővel arról, 
hogy a konténer beszerzése külön, vagy a közbeszerzés keretében történjen. A közbeszerzési 
szakértő azt javasolta, hogy a konténert május 31-ig bérelje az Önkormányzat, majd a további 
4 db konténerrel együtt kerüljön megvételre a pályázati keret terhére.  
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a bérleti díj összege szintén a pályázati keret terhére lesz 
biztosítva. 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 WC-konténer bérlésére előirányzat 
biztosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
62/2018. (II.13.) határozata 

WC-konténer bérlésére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy az Önkormányzat az 
Ercsi Csónakház területére – a Central Container Kft. árajánlata alapján – 2018. január 1-től 
2018. május 31-ig WC-konténert béreljen. A bérleti díj összege 91.500,-Ft+Áfa/hó, melyet a 
Képviselő-testület a TOP-1.2.1-15 számú, „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat terhére biztosít. 
 
2.) napirendi pont - az Önkormányzati feladatok ellátására beérkezett árajánlatok 
elbírálásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület januárban döntött az önkormányzati 
feladatok ellátása érdekében történő árajánlatok bekéréséről. Határidőn belül három árajánlat 
érkezett, melyek közül a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 
szövetkezet árajánlata volt a legkedvezőbb. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így 
szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Önkormányzati feladatok ellátására 
beérkezett árajánlatok elbírálásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
63/2018. (II.13.) határozata 

az Önkormányzati feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 13/2018. (I.30.) Kt. számú határozata 
szerinti tartalmú önkormányzati feladat-ellátási szerződés megkötését támogatja a Duna 
Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezettel. A szerződés 2018. 
március 1-től 2018. december 31-ig terjedő időtartamra szól. A feladat ellátásának díja bruttó 
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6.802.000,-Ft / 10 hónap. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
 
3.) napirendi pont – az Ercsi Hétszínvirág Óvoda státuszmódosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testülethez kérelem érkezett az Ercsi 
Hétszínvirág Óvoda intézményvezetőjétől azzal, hogy 2018. március 1-től 1 fő konyhai 
dolgozó státusszal kívánja bővíteni az intézmény álláshelyeinek számát. A 2018. évre a 
dolgozó bére és egyéb juttatásai a költségvetésben nem kerültek betervezésre, mivel az összeg 
az üres álláshelyek terhére biztosított. 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 Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
státuszmódosításáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
64/2018. (II.13.) határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda státuszmódosításról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának bővítéséhez 1 fő konyhai dolgozó 
státusszal. 
 
 
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 55 perckor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


