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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7-én 

8.12 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Ecseri Polgármesteri Hivatal  2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

 

   Hosszú János, dr. Petky Ferenc, 

   Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők 

 

Igazoltan hiányzott: Horváth Tamás, Jármai Zoltán képviselők 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Két napirendhez került anyag kiküldésre. 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

1.) A Laky Ilonka Általános Iskola bővítésének ügye 

a.) Együttműködési megállapodás elfogadása a Nemzeti Sportközpontokkal 

b.) Vállalkozási szerződés elfogadása 

c.) Javaslat az eljárásban részt vevő három cégre 

d.) Bíráló Bizottsági tag megválasztása 

e.) Nyilatkozat az oktatás ideje alatt végezhető munkálatokról 

2.) A Kálvária lakódombon megvalósuló útépítés közbeszerzési szakértőjének 

kiválasztása 

Képviselői beadvány érkezett két előterjesztéssel kapcsolatban, melyet felolvas. 

Szeretné a felvetéseket megválaszolni.  Nagyon rövid a határidő, amely a rendelkezésünkre 

áll. Nem tudjuk, hogy pontosan mire kell ajánlatot tenni. Még nincs kiírva a közbeszerzés 

sem, a Nemzeti Sportközpont fogja hamarosan lefolytatni a közbeszerzést. Azt tudható csak, 

hogy ki kell dolgoztatni a leendő pályázónak az építéssel kapcsolatos terveket és 

engedélyeztetéseket is. Ezért igazából ajánlatokat sem tud még tárgyalni a testület. Az NSK 

által kért Bíráló bizottsági tagokra azért sem tudott előzetes ajánlatot adni, mert szabadságon 

volt és a testületi ülés anyagát is az alpolgármester küldte ki. Várja a képviselők javaslatát. 

Célszerű olyan személyt, aki műszaki ismerettel rendelkezik. Az iskolaigazgatónak a 

megbízása nem szerencsés, hiszen egy műszaki beruházással kapcsolatban nem biztos, hogy 

el tudja dönteni, az a munkafolyamat mennyire veszélyes-e a gyerekekre.  Műszaki 

ügyekben járatos szakember szükséges. Biztosan van olyan szakasza az építkezésnek, ami 

biztonságos és van olyan, ami kevésbé. Az első napirendhez ezt tenné kiegészítésként 

elmondani. Először a testületnek el kell fogadnia a  napirendi pontokat. Ezért szavazásra 

bocsátja. 

 

A képviselő-testület 3 igen és 2 ellen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok 

sorrendiségét. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) A Laky Ilonka Általános Iskola bővítésének ügye 

 

a.) Együttműködési megállapodás elfogadása a Nemzeti Sportközpontokkal 
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b.) Vállalkozási szerződés elfogadása 

c.) Javaslat az eljárásban részt vevő három cégre 

d.) Bíráló Bizottsági tag megválasztása 

e.) Nyilatkozat az oktatás ideje alatt végezhető munkálatokról 

 

Gál Zsolt polgármester: A Nemzeti Sportközpontok vállalkozási szerződés tervezete került 

kiküldésre. Előzményként elmondja, hogy eddig olyan információnk volt, hogy a 

beruházással kapcsolatban az NSK-nál bonyolítanak mindent. Most az előterjesztés szerint 

együttműködést javasolnak; továbbá a kivitelezésben is valamilyen módon álljunk a 

rendelkezésre. Korábbi ismereteink szerint a tervezéstől a kivitelezésig minden fázist a 

Sportközpont végez. Mostani állapot szerint a változás, hogy megbíznak egy alvállalkozót. 

Megküldtek egy szerződés tervezetet is, melyben a közbeszerzés során kiválasztott céggel 

kötnek szerződést.  Az eljárásban a képviselő-testület ajánlhat 3 céget.  Természetesen a 

szükséges adatokat átírják, amint a kivitelező kiválasztásra kerül. A kérdés az, hogy ha nem 

írjuk alá az együttműködési szerződést, akkor kiesünk a tanterem bővítési projektből. Ha 

aláírjuk, akkor részt veszünk az eljárásban. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Mindenképpen alá kell írni a megállapodást. Egyszerűen 

nem lesz annyi hely, amennyi tanuló van. Most is ideiglenes tanterem kell 2 osztálynak.  

Önállóan nem tudja felvállalni az önkormányzat a bővítést; és az sem biztos, hogy a 

közeljövőben lesz még egy ilyen lehetőségünk. 

 

Hosszú János képviselő:  Ő is ezt szeretné hozzáfűzni. Az előző nem szavazat nem erre 

vonatkozik. Ő is  teljes mértékben támogatja a projektet. Fontos és lényeges, mi történik 

utána a vagyonnal;  állami vagy Ecser önkormányzati tulajdon lesz-e? Egyértelműen a 

megállapodást alá kell írni, és el kell indítani a folyamatot. Véleménye szerint ezt jobban elő 

kell készíteni és komolyabb tárgyalást kell folytatni. Azt kihangsúlyozza, hogy a bekerülési 

költség a szerződésben rögzített árban véglegesítődjön. A múlt ülésen nem vett részt, így 

nincs ismerete az előző döntésről. Viszonyt hallott más településen olyan önkormányzatok 

tapasztalatairól, ahol napról-napra változtak a bekerülési költségek. Egy végső árat kellene 

erre meghatározni.  Ha ezt nem tesszük meg, akkor kérdéses, hogy mennyi lehetőségünk 

lesz egyáltalán az önrészünk meglétére?  Ha nem maradunk meg a gazdaságos 

négyzetméterenkénti bekerülési költségeknél, nem lesz lehetőségünk kifizetni a ránk eső 

részt. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Kérdése, hogy kivel kellene komolyabb tárgyalást folytatni? A múlt 

héten érkezett a levél a Nemzeti Sportközponttól, amiben arra kérték, hogy azonnal döntsön, 

hogy az önkormányzat hozzá tud járulni a megemelt összeghez. Az első változat szerint 50  

milliós összegről volt szó; mi ezzel szemben 60 millió Ft bekerüléshez vállaltuk a 15 milliós 

önrészt. Ebben az emailban már 93 milliós beruházáshoz kell önrészt biztosítani.  Három 

napra újabb email érkezett, újabb kéréssel.  Nem tudjuk pontosan, hogy valójában mekkora 

a beruházás költségvetése, hiszen nincs terv.  Ha most azt mondjuk, hogy nem járulunk 

hozzá, akkor leáll az egész. Ha igent mondunk, akkor elindul a tervezés.  Az árat kikötni 

úgy, hogy nincsenek tervek, elég nehéz.  Egyébként is egy ilyen léptékű beruházásnál is elég 

nehéz, tapasztaltuk többször olyan váratlan helyzetet, ami módosítást igényel. Nem mi 

miattunk nincs terv. Ők állították le az előkészítést, mert azt jelezték, hogy a Sportközpont 

terveztet.  Most ha kiválasztanak egy céget, az megtervezteti, engedélyezteti és folytatódik a 

beruházás. Most csak egy becsült kb. költségvetés van.  Mondhatjuk nekik, hogy az utolsó 

összeg mennyi lehet, de ez nem garancia.  Az előző ülésen 50 milliót vetítettek előre;  mi 

ráhagyással 60 millióról döntöttünk; most 93 millióról beszélnek.  Kiköthetjük a végét, de ha 
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100 millió lesz és annak kérni a 25 %-át? Ezért csak azt tudja garantálni, ha mi kapunk 

testületi anyagot, akkor kiküldjük és kérjük a képviselők véleményét. A mostani tervezeteket 

mi augusztus elején kaptuk meg és kiküldtük az anyagot. Ő is a maga részéről támogatja a 

beruházás elindítását. A vagyon természetesen önkormányzati vagyon lesz. A legelején 

tisztáztuk: bármilyen beruházást hajtanak végre az önkormányzati területen, az épületben, 

ezért az önkormányzati vagyon lesz.  Nyilatkozni is kellett erről. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Rendben van az együttműködési megállapodás. Mi mást 

tehetnénk?  A múlt ülésen meghatározott ár az végleges ár?  Ha a végén 120 millió lesz, mit 

tudunk tenni?  Meddig tudunk vagy érdemes elmenni?  Ha akkora lesz a végösszeg, aminek 

a 25 %-át nem tudjuk fedezni? A jogászaink szerint van-e olyan része a megállapodásnak, 

amely hátrányos az önkormányzatra nézve? Van-e ránk nézve olyan pont, ami 

vállalhatatlan? 

 

Gál Zsolt polgármester: A végső árat most is a NS által meghatározott 93 millió 100 valahány 

ezer forintba jelölték meg. De ez is csak kalkulált. A végleges teljes ár akkor határozható 

meg, ha lesz egy terv, ami tartalmazza  mi épül meg. Most jelen pillanatban van egy előzetes 

terv, ami a korábbi terv tanulmányra alapozódik. Így  4 terem kerülne kialakításra,  

mosdóhelyiségek épülnének, egy feljáró az emeletre, a tető magasítással az utcafronti részen 

alakítanák ki az új termeket és új tetőszerkezettel látnák el az épületet.  Ennek árát az NS 93 

millió Ft-ba  jelölte meg és ennek a 25 %-os önrészét kérik. Mikor tudjuk meg a végleges 

árat? Ha a tervek elkészültek, akkor lesz pontos ár.  Most az a kérdés, hogy a  következő 

lépés tudjuk-e vállalni? 

 

Barta Zoltán jegyző: Ez a közbeszerzés eltér az eddigiektől. Gyorsított folyamat során az NS 

felkért szakembereket, akiknek az volt a feladata, hogy meghatározzák, hol valósulhat meg 

az ingatlanon belül a bővítés. Két lehetőséget vettek számba: az utcafronti szárny tetőtér 

megemeléssel, vagy emelet építéssel valósulhat meg a terem bővítés.  Mi is erre a 

megállapításra jutottunk, mivel kicsi a rendelkezésre álló telek terület. A felkért 

szakembereknek kellett jelezni, hogy várhatóan ez mennyibe kerül. Az előzetes javaslat 

alapján a mostani 4-es terem helyén kerülne a lépcsőház kialakításra, a következő szinten 

három új terem épülne vizesblokkal, és egy csoportszoba. A projektnek nemcsak az építés a 

része, hanem a berendezése is. Ez jó dolog.  Előírtak tűzjelző kialakítást és gépészeti részt is 

tartalmaznak. Az NS részéről fel akarják gyorsítani a folyamatot, mivel kiemelt állami 

projektről van szó.  Meghívásos, nem nyílt közbeszerzési eljárás lesz. Azokat a cégeket 

kérik fel, akiket javasolhatunk. Nem biztos, de lehet, hogy lecserélik valamelyiket egy 

általuk javasolt cégre.  A közbeszerzésnek nem a klasszikus esete a mostani.  Aki nyer a 

projekten, annak meg kell terveztetnie, engedélyeztetnie és kiviteleznie a beruházást.  

Nyilván érdekében áll a cégnek, hogy ha ő lesz a kivitelező, akkor törekedni fog az olcsó és 

takarékos munkára.  Az ár a közbeszerezésnél derül ki. A szakértő aki az előkészítést 

végezte, valószínűleg megbecsülte a beruházás összegét.  Azt kellene összehangolnunk 

most, hogy mindenképpen megvalósuljon a szükséges iskolabővítés. Az önkormányzat ne 

veszítsen el 75 % állami támogatást ehhez és ebben előre tudjunk lépni. A NS úgy képzelte 

el, hogy minden testületi döntés nélkül a polgármester írja alá a papírokat és küldjük vissza.  

Szólt, hogy nem lehet ezt megtenni. A képviselő-testületi jóváhagyás nélkül nem írhatja alá 

senki a kötelezettségvállalást. Csütörtök délig kell eljuttatni az ügyintézőhöz az anyagot. 

Őket is szorítja a határidő. Arról sincs információ, mikor fog megvalósulni az építkezés, de 

ezt a későbbiekben látjuk.  
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Hosszú János képviselő: Jegyző úrtól kérdezi, hogy jogilag látható valamilyen hátrány a 

megállapodás aláírásával?  

 

Barta Zoltán jegyző: Azt tudja elmondani, hogy nagyon magas szinten van előkészítve a 

beruházás. Mivel nincs a közbeszerzésnél ár, ezért vannak benne kockázatok. Az egyik ilyen 

kockázat, hogyan üzemel az iskola az építkezés alatt és hol? A másik dolog, hogy mennyibe 

kerül? Kérdés, hogy felvállaljuk-e ezeket a kockázatokat?  Lehet, hogy kijön 93 millióból az 

egész építkezés, vagy többe kerül és mi nem tudjuk vállalni az önrész biztosítását? Elindul a 

beruházás, de valamilyen váratlan helyzet miatt el kell helyezni a gyerekeket.  Van-e benne 

kockázat? Van. Kérdés, hogy felvállaljuk-e?  Két hete ezen gondolkodunk a polgármester 

úrral. Olyan jogi megfogalmazás nincs az anyagban, ami a joggal ellentétes lenne, a Ptk.-ban 

foglaltakkal ellentétes lenne. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Azt látjuk, hogy nincs a mostani állapotnak megfelelő 

felmérés, és nincsenek tervek sem. Ez hatalmas probléma. De mindenképpen indulni kell. 

Nem veszíthetjük el a lehetőséget. 

 

Hosszú János képviselő: Lehet-e biztosítani, hogy iskolai időben, üzem közben is 

megépülhessen? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A városban is meg lehet oldani folyamatos építkezéseket úgy, 

hogy ott van közvetlenül alatta a forgalom, ill. gyalogos közlekedés alatt is építenek, de 

nagyon nagy körültekintéssel kell végezni a munkát.  A bejárati rész átépítése az egyik 

kritikus pont. 

 

Hosszú János képviselő: A tető levételével előfordulhat, hogy az időjárás miatt rendkívüli 

helyzet van. Nem ülhetnek a gyerekek csöpögő plafon alatt. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Most az 1. óvoda felújításánál az óvoda tető sincs levéve. 

Nyilván az optimális időt megvárják, amikor végezhető ez a munka is. A kivitelező 

felelőssége, nem a testületnek kell ezt meghatároznia. Ez nem a mi felelősségünk. Mindenre 

van megoldás, csak oda kell figyelni. A legnagyobb gond, hogy nincs terv.  Csak sejtéseink 

vannak. 

 

Hosszú János képviselő: Mielőtt elindult a folyamat, csak történt egy statikai felmérés, 

bejárás? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az első bejáráskor az NS szakértő úgy nézte meg az épületet, hogy 

kitöltött egy tesztet az épületre vonatkozóan; körbe ment és lefényképezte. Ez tavasszal volt, 

ezt követően jelölték meg az 50 milliós árat. Következő bejárás alkalmával a szakértő 

megnézte a falat, hogy milyen állapotban van. Statikai felmérést a NS tudtommal nem 

végzett. Azt állapította meg, hogy az iskolánál az újabb építésű rész elbírja az emelet 

ráépítést. Ezt az általunk végzett korábbi felmérés alapján tette meg. Az új tetővel várhatóan 

nem lesz akkora terhelés a falakra.  Az emeletre, a tetőtérbe nem ment fel senki. Így azt nem 

nézték meg. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A régi statikai tervek, vagy tervrajzok alapján megnézhették? 
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Gál Zsolt polgármester: Nincs terv arról, amikor a 60-as években készült az iskola.  Volt egy 

rajzunk, ami alapján annak idején elkezdtük a felméréseinket végezni, és a javaslatokat 

összeállítani.  

Barta Zoltán jegyző: Az egész iskola több részletben épült; többszöri hozzáépítéssel. Tervek 

nem állnak rendelkezésre. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Most megint lesz egy rész. 

 

Hosszú János képviselő: Ha ezt most jóváhagyjuk, megépülhetnek a tantermek. Ezt 

mindenképpen meg kell tenni, Ecsernek létfontosságú. A kivitelező ajánlás a következő 

rész. Elvárja tőlünk a Minisztérium, hogy a komplett kivitelezőre tegyünk ajánlatot? 

 

Gál Zsolt polgármester: Csütörtök délig javaslatot kell adnunk 3 cégre. Ha ezt a 3 céget 

választják, akkor az említettek alapján nekik kell az eljárást végigvinni. 

 

Hosszú János képviselő:  A polgármester felé intézve: „A te fejedben már megszületett a 

döntés. Az önkormányzat számára miért most derül ki, hogy kiket javasolsz?” 

 

Gál Zsolt polgármester: A képviselői munka abból áll, hogy a képviselők is adjanak 

javaslatot. Ha csak ő jelölne cégeket, az akkor egyébként diktátumként szólna. 

Természetesen van javaslata. Ma el kell dönteni, hogy ki az a 3 cég, akiket megjelölnek a 

Sportközpontok felé.  Kérte, hogy tegyenek a képviselők javaslatot a kivitelezőkre és a 

bíráló bizottsági tagra. Ő javasolja azokat a cégeket, akikkel eddig is végeztettünk munkákat 

az elmúlt 3 évben: a Grácia Gold Kft., a  Hermaber Kft, és az Eko Kft. 

 

Hosszú János képviselő:  Hermaber Kft.-ről nem is hallott. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Több munkát is végeztek Ecseren, pl. az Iskolánál építették a 

parkolót, az 1. óvodánál is ők csinálták a parkolót. 

 

Gál Zsolt polgármester: Már útépítés kivitelezésére is adott korábbi önkormányzati ciklusban 

ajánlatot.  A Grácia  Gold Kft. és az önkormányzati EKO Kft, és egy másik generál 

kivitelezéssel foglalkozó kft-re tett javaslatot. A volt műszakis kollegát Horváth Istvánt 

javasolná a bíráló bizottságba delegálni. Amióta a járáshoz átkerült István, azóta nincs 

műszakis a Polgármesteri Hivatalban.  Megbízási szerződéssel tudnánk elvégeztetni vele ezt 

a feladatot. Ha a Nemzeti Sportközpont a közbeszerzésnél kiválasztja a kivitelező céget, 

akkor ő is ott lesz a döntésnél képviselve minket egy szavazattal.   

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Van más ecseri műszakis szakember is, pl. Sipos Zsolt, aki 

mérnök ember. 

 

Barta Zoltán jegyző: Tudomása szerint beteg. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Más mérnök embert tudunk-e javasolni? 

 

Hosszú János képviselő: Horváth István véleménye szerint nem alkalmas erre a posztra. 

Műszaki ismeretei nem megfelelőek. Az ő általa ellenőrzött dolgokról, feladatokról nem 

akar véleményt nyilvánítani. 
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Barta Zoltán jegyző: A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba kérnek tagot. Nem a beruházást 

fogja felügyelni. Ezt a munkát az NS műszaki ellenőre fogja felvállalni. Sok 

közbeszerzésben vett részt Horváth István. Nem műszaki felügyelet, inkább közbeszerzési 

tevékenység, amit el kell látnia. Ebben a bizottságba kérnek tagot. Nyilván azért, mert mi 25 

%-ba önrésszel veszünk részt a beruházásban. Az érdekeinket ő is tudja képviselni.  Ha mi 

maximumban határozzuk meg a beruházás összköltségét és erről döntöttünk, akkor a mi 

képviselőnk nyilván jelezni fogja, hogy nem tudjuk vállalni a magasabb díjat és 

eredménytelen a közbeszerzés. Ezért valószínűleg újra ki kell írni. Ha mi azt mondtuk, hogy 

93 milliónak a negyedét biztosítjuk és a beruházás során ha feljebb lép az értékben, akkor az 

NS-nek kell növelni az értéket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Hosszú János képviselőnek közbevetett kérdésére a válasz: Mi már 

meghúztuk a határt a maximum önrészben megjelölt 23 millió Ft-tal. 

 

Hosszú János képviselő:  Szilágyi Károly alpolgármestert javasolja inkább a bizottságba, mert 

műszaki szakember lévén kellőképpen be tud tekintetni a tervekbe. Bírálatot kell hozni. Az a 

cég , akit mi javasoltunk, az az egész kivitelezési munkára teszt ajánlatot. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ennek az eljárásnak a keretében az NS-nél kiírják a közbeszerzést, 

amire meghívnak 3 céget. Nekik ajánlatot kell tenni a tervezésre, engedélyeztetésre és a 

kivitelezésre, valamint  összefoglalni az egészet, ami max. 93 millió Ft lehet. Ennél a 

döntésnél még nem lesz terv, ezt csak utána készítik el. 

 

Hosszú János képviselő: Az általunk és a minisztérium általi elvárásoknak kell megfelelni.  3 

tanterem bővítésről van szó; feljáró kialakítás, vizesblokk és új tető. Ezt a 3 pályázó közül a 

referens kiválasztja, aki majd megtervezi, vagy tervezteti. 

 

Gál Zsolt polgármester: A közbeszerzés során lesz ott egy bíráló bizottság, ahová tagként 

delegálunk. Ők kiválasztják majd az ajánlatok közül a céget, akinek meg kell terveztetnie a 

beruházást. 

 

Hosszú János képviselő: A referens tudja pozitív vagy negatív irányba terelni a döntést. 

 

Gál Zsolt polgármester: A referens szerepe annyi, hogy az önkormányzati döntésnek 

megfelelően a 93 milliót nem tudja átlépni a nyertes cég. 

 

Hosszú János képviselő: A majdani kivitelező nem lépheti át a 93 milliót. Ha alá megy az 

árnak, akkor kérdés, mit tud megcsinálni? Természetesen annak van esélye, hogy így nem 

ugyanolyan minőségben végzi el a  munkát. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ebben szintén nem mi fogunk dönteni. Az ő műszaki 

ellenőrük fogja felügyelni a beruházást. Így ott tartunk majd, amikor külsős műszaki 

ellenőrünk van, mint a művelődési háznál és az óvodánál. Meg lehet nézni, milyen munkát 

végeztek. 

 

Hosszú János képviselő:  Ha nem a mi érdekeinket képviseli, akkor párhuzamosan megbízhat 

az önkormányzat saját ellenőrt, és jelezhetjük a problémákat. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem mi leszünk a megrendelő. Ő is tisztán látja ezt a dolgot, az 

elképzelés logikus és teljesen jogos is.  Ezért lenne jó, hogy a mi általunk javasolt cégekre 
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tudnánk hatni. Ha az építési folyamatba nem lesz beleszólásunk, csak jelezni tudjuk a 

gondjainkat. Nézni fogjuk, hogy mi történik, de beleszólási jogosultságunk nincs. Egyrészt 

benne van a pénzünk, és a mi iskolánkról van szó, a mi gyerekeink járnak oda. 

 

Barta Zoltán jegyző: A beruházás során, mint tulajdonosok tudjuk jelezni, hogy ez jó vagy 

sem. Egy általunk kijelölt műszaki szakember felügyelheti folyamatosan az építkezést, 

helyben rögtön jelezhet. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Azért javasoljuk a helyi vállalkozót, mert rögtön fülön tudjuk 

csípni, ha nem megfelelő minőségű munkát végez. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ilyen feltételekkel akár csődbe is mehet. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Neki kell megoldania,  de bízhatunk benne, nem lesz hanyag 

munka. 

 

Hosszú János képviselő: Az Eko Kft-nek nincs megfelelő háttere, max. alvállalkozókkal tudja 

megvalósítani.   Nincs ellene, hogy ő végezze a munkát, hiszen azért hoztuk létre a céget, 

hogy a falu ügyeit végezze. Kicsit negatívum, amikor olyan cég viszi el a munkát, aki nincs 

felkészülve. Ilyen pl. egy autóút építés. 

 

Gál Zsolt polgármester: Tipikus példa erre a Vegyépszer által végzett útépítés.  Egyik cég sem 

tud alvállalkozó nélkül ennyire szerteágazó feladatot megvalósítani.  Nagyon kevés cég van, 

ahol megvan a teljes szakember gárda.  Az Eko Kft. is fel tud venni adott feladatra 

szakembert.  Ha velük végeztetjük, akkor rajtuk keresztül jól tudjuk végeztetni a munkát. 

Mivel kettő nap volt erre a döntésre, nem volt idő előkészíteni. Az lehet még, ami az Eko 

Kft. mellett szól, hogy meg tudjuk úgy oldani a munka felügyeletét, hogy bármikor 

odaküldhetjük a mi műszaki ellenőrünket. Mivel önkormányzati cég végzi, figyel a 

takarékosságra. Bár  közel sem biztos, hogy ő nyeri el a megbízást. Az alvállalkozókkal is le 

kell egyeztetnie. A Grácia Gold Kft. és a Hermaber Kft. is valószínűleg alvállalkozókkal 

fogja elvégezni a részmunkákat. Ha esetleg egy olyan cég, mint a Közgép nyeri el a munkát, 

akkor ő is biztos alvállalkozóval végzi, hiszen egyszerre 100 iskolában nem tud munkát 

végezni.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A mai gyakorlat szerint 10 beruházásból 9 esetben más végzi 

el a munkát, mint aki elnyerte. Országosan  3-4 team felvállalja a közbeszerzésben való 

részvételt, és szétosztja a munkákat. Most ez a gyakorlat. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak egyenként a határozatokról a napirendi 

sorrendben.   

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
163/2014.(VIII.07.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerint 

- az adatok pontosítása után -  a Nemzeti Sportközpontokkal 

a Laky Ilonka Általános Iskola tanterem bővítésére az Együttműködési 

Megállapodást kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
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Határidő: 2014. VIII. 30. 

  

Gál Zsolt polgármester: A vállalkozási szerződést nem mi kötjük. Csak kiküldték az 

előterjesztést, hogy ilyen szerződést fognak kötni. 

Hosszú János képviselő: A beruházásnak részesei vagyunk, mint tulajdonosok, így mi is 

kötjük a szerződést. 

 

Gál Zsolt polgármester: Inkább csak kísérő partnerként veszünk részt. Itt is természetesen az 

adatok pontosítását el kell végezni. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
164/2014.(VIII.07.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében 

az előterjesztés szerint- az adatok pontosítása után –  

a Nemzeti Sportközpontokkal közösen, mint Megrendelők a  

Laky Ilonka Általános Iskola tanterem bővítésére a Vállalkozási Szerződést 

a közbeszerzési eljárásban kiválasztott céggel kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: A közbeszerzési eljárás jogerős befejezése után. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Javaslat a 3 cégre. Továbbra is az ismertetett cégeket javasolja. 

 

Hosszú János képviselő: Azért bizonytalan a döntésben, mert a polgármester kiküldhette 

volna előbb a javaslatait. A Hermaber Kft-ről nem tud semmit.  

 

Gál Zsolt polgármester: Az útépítésnél az egyik cég volt, aki ajánlatot tett. Az iskolánál jó 

kapcsolatban voltak, a parkoló építés befejezését követő garancián túl is elvégezték az 

apróbb hibákat. Olyan céggel ritkán találkozott, aki így végez munkát.   

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Az előző polgármester idejében is végzett munkát Ecseren ez 

a cég, Százhalombattára való. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: 
165/2014.(VIII.07.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Laky Ilonka Általános Iskola tanterem bővítésére kiírt 

közbeszerzési meghívásos pályázatra a Nemzeti Sportközpontok  

felé az alábbi 3 céget javasolja: 

- Grácia Gold Kft.   2233 Ecser Kálvária u. 36. 

- Herma-Ber Kft. 2440 Százhalombatta, Páva u. 5. 

- Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. 2233 Ecser, Zrínyi u. 43. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. VIII.07. 

 

Gál Zsolt polgármester: A  Bíráló bizottsági delegált személyére vonatkozó javaslatra érkezett 

egy módosítás, Szilágyi Károly személyére.  
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Szilágyi Károly alpolgármester: Mivel itt semmiféle műszaki kérdés nem fog felmerülni. nem 

vállalná a megbízást.  Akár másik képviselő, Hosszú úr is lehetne ez a személy, egy 

szavazatot képviselne az önkormányzat részéről. A közbeszerzési részhez ő sem ért. 

 

Hosszú János képviselő: Ő sem foglalkozott még ilyen kérdéssel. Ő az ilyen eljárásoknál a 

másik oldalon van, mint résztvevő.  A pályázatokat mindig olyan szakember írja meg, aki 

ezzel foglalkozik.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Azért kell az önkormányzati delegált, mert így konkrétan 

rálátunk, hogy 93 millióba belefér-e a beruházás. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Dr. Petky Ferenc képviselő által feltett kérdésére válaszolva elmondja: 

Horváth István minden önkormányzati közbeszerzési eljárásban részt vett: útépítés, 

művelődési ház beruházás, óvoda felújítás, lakossági hulladékszállítás.  A bíráló bizottság 

tagja lenne, az önkormányzat véleményét képviselné. 

 

Gál Zsolt polgármester: Továbbra is Horváth Istvánt javasolja delegáltnak. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
166/2014.(VIII.07.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Laky Ilonka Általános Iskola tanterem bővítésére kiírt 

közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába tagnak  

Horváth István Attilát delegálja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Jó lenne tudni, hogy milyen munkálatok lesznek az oktatás ideje alatt. 

Mert vannak olyan munkafolyamatok, melyek nyugodtan végezhetőek, de vannak olyanok 

is, amikor valamilyen módon le kell védeni, hogy a közelében ne legyenek gyerekek. Pl. a 

tetőbontásnál ne legyen ott gyerek. Inkább az őszi szünetben lenne jó ezt a folyamatot 

elvégezni. 

 

Hosszú János képviselő: Az egész engedélyezési, kiválasztási folyamatot olyan gyorsan 

végzik, hogy az idén lesz már építés? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az NS elképzelése szerint november 30-ig be akarják fejezni. Az a 

véleménye, hogy szerinte ez kizárt dolog. Mivel még nincs is kiírva a közbeszerzés, ami 

min. 30-40 nap. A terv elkészítése, engedélyeztetése és utána kezdődik a kivitelezés.  Úgy 

gondolja, hogy azért erőltetik a mostani döntéseinket, mert már  áprilistól idáig nem igazán 

történt előrelépés. Bár erről nincs információnk,  nem tudjuk milyen folyamatok történtek 

eddig.  A legelső felmérés még tavasszal történt. Majd valószínűleg tartottak egy ülést, és 

meghoztak egy döntést,  ami alapján elindult a folyamat.  Magán véleménye, hogy nem fog 

elkészülni ezzel a határidővel.  Már beszéltünk erről a jegyző úrral, hogyan lehetne 

kivitelezni a munkát, hogyan lehet megszervezni a tanítási szüneteket. Akár jövő nyáron 

meg lehetne szervezni úgy a hosszított szünetet; a kirándulásokat, tanítási szüneteket, 

szabadnapokat, stb. eltolva, összevonva akár május közepén elindulhatnak az építkezéssel, 

és szeptemberre elkészülhet.  A munkafolyamatok és a kötési idők figyelembe vételével, 

valamint az időjárási viszonyokat is figyelembe véve, az új tanévre elkészülhetnek.  
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Szilágyi Károly alpolgármester: A szakhatósági engedély beszerzése is hosszadalmas 

folyamat. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ha kiemelt az eljárás, nem az I. fokú hatóságok járnak el először, hanem 

a II. fok; néhány nap áll nekik is a rendelkezésükre. Ebbe nem számít be a hiánypótlás. Ha 

minden papír meg is lesz, akkor sem lehet építkezni, mert ősszel már gyakran rossz idő van. 

Ha ki kell üríteni a szárnyat, akkor az gond, hogy el kell helyezni a gyerekeket. A fűtési 

rendszerek nem arra vannak kitalálva, hogy a fél épületet lezárjuk. Bizonytalan az összes 

határidő. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ők maguk sem tartották a határidőket. Június második hetére jelezték 

korábban a döntést. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Legelőször a szeptemberi átadásról beszéltek. 

 

Gál Zsolt polgármester: Maglódon még idáig sem jutottak el, Vecsésen az önerőnél tartanak. 

 

Barta Zoltán jegyző: Javasolja a hozzájárulás megadását azzal a kitétellel, hogy akkor 

folyhatnak a munkálatok, ha a megfelelő műszaki feltételek rendelkezésre állnak.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az is szerepeljen benne, hogy  a gyerekek testi épségét sem 

veszélyeztetik a munkálatok. 

 

Barta Zoltán jegyző: Azt az utcaszárnyat kellene teljesen kiüríteni, ahol az emelet építés 

lenne. Akár a kézilabda pályán konténeres terem felállításával ideiglenesen megoldható. Ha 

az iskola 1-3 csoportja ott lesz elhelyezve a művelődési házban, akkor számolni kell, hogy  

utána felújítást kell végezni. Az óvodánál hasonló eset volt. Újra kellett festeni, sőt vakolni 

is. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Hány teremet érint az átalakítás? 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Összesen 5 termet kell biztosítani. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Úgy nem lehet megoldani, hogy az oktatás délelőtt és délután 

megosztva történjen? 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Délután 4-ig kötelező foglalkozást tartani, ezért nem lehet 

bontani. Az új tanítási rend miatt ott vannak egész nap az iskolában a gyerekek. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a hozzájárulás a fokozott balesetvédelmi előírások 

betartása mellett és a műszaki feltételek megléte esetén adja meg a testület. 

 

Barta Zoltán jegyző: Felvetett kérdésre válaszolva: erre a nyilatkozatra  nincs előre megírt 

szöveg, csak előírták a nyilatkozatot. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
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167/2014.(VIII.07.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Laky Ilonka Általános Iskola  

tanterem bővítés beruházásnál az oktatás ideje alatt végezhető munkálatokról  

az alábbi Nyilatkozatot tegye meg. 

Az Önkormányzat az oktatás ideje alatt végezhető munkálatokhoz  

a beruházó részéről  a balesetvédelmi előírások fokozott betartása  mellett és a megfelelő 

műszaki feltételek megléte esetén járul hozzá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Barta Zoltán jegyző: Erre vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak  is 

nyilatkoznia kell. 

 

2.) A Kálvária lakódombon megvalósuló útépítés közbeszerzési szakértőjének 

kiválasztása 

 

Gál Zsolt polgármester: Mint ismeretes az adósság konszolidációból kimaradt 

önkormányzatok között az államtól kaptunk támogatást útépítésre.  A meglévő útépítési 

terveinkre közbeszerzési eljárás lefolytatásával tudunk kivitelezőt választani. A 

közbeszerzési kiírásra akkor kerülhet sor, ha az engedélyes tervek rendelkezésre állnak. A 

korábbi tervünket – lejárt határidő miatt – meg kellett újítanunk. A szakhatósági 

engedélyeztetés során a Tűzoltóság felszólítása alapján a hiánypótlást elvégeztük. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Katasztrófavédelem a tűzcsapokról kért rajzot.  Erről egyébként már 

rendelkezésükre áll a kimutatás, de eleget téve a kérésnek pótoltuk. 

 

Gál Zsolt polgármester: Maga a szakhatósági engedélyezési eljárást lezárult. Ha megkapjuk 

az engedélyt, akkor indulhat a közbeszerzési eljárás. A referens elő tudja készíteni az 

anyagot, egy rendkívüli ülésen el tudjuk indítani a folyamatot. A megvalósításra 80 millió Ft 

keretösszegben számolhatunk, ez 3 vagy 4 utcára elegendő.  

 

Szeverné kérdésére válaszolva elmondja, hogy az út szegélyezés és csapadékvíz elvezető árok 

készítést is terveztek.  Mivel a keretösszeg nem túl magas, így azt a közbeszerzési 

szakember megbízását javasolja, akivel eddig is többször kötöttünk megállapodást. Szabó 

Krisztián árajánlata megfelelő, javasolja a megbízását készítse elő az anyagot. hogy az 

engedély megérkezése után azonnal indíthatóvá váljon a közbeszerzés. A legutóbbi testületi 

ülésen már erről beszéltek. Kéri az észrevételeket. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Más referenstől másik ajánlatot bekértek? 

 

Gál Zsolt polgármester: Nagyobb összegű pályázatnál mindig kértünk. Most az eddig jól 

együttműködő Szabó Krisztiánt kérték fel ajánlatra. Mivel ez egyben bizalmi feladat, és 

eddig végzett tevékenysége alapján megbízunk benne.   240 eFt-ról van szó. Több ajánlat 

esetén néhány ezer forintos különbség lehetséges csak, így őt kértük fel. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Hány közbeszerzést bonyolított már Ecseren? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az útépítési közbeszerzést, az összes hulladékszállítással kapcsolatos 

közbeszerzéseinket ő végezte, korrekt módon. 
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