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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 

8.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

 

   Horváth Tamás, Hosszú János, dr. Petky Ferenc, 

   Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők 

 

Meghívott:  Fazekas Krisztina  Vecsési Járási Hivatal vezető-helyettes 

 

Igazoltan hiányzott:, Jármai Zoltán képviselők 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Jármai Zoltán képviselő jelezte, 

munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni. Horváth Tamás valószínűleg késik. A 

testület 5 fővel határozatképes. Két napirendhez került anyag kiküldésre. Ismerteti a javasolt 

napirendi pontokat. 

1.) Közbeszerzési kiírás Kálvária lakódomb útépítési pályázatra 

2.) Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság 

megválasztása 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.) Közbeszerzési kiírás Kálvária lakódomb útépítési pályázatra 

2.) Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság 

megválasztása 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) Közbeszerzési kiírás Kálvária lakódomb útépítési pályázatra 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző rendkívüli testületi ülésen is beszéltünk a közbeszerzési 

eljárás megindításáról. Tervek engedélyezve vannak, a közbeszerzési ajánlattételi felhívást 

elkészítette a referens.  

 

8.11órakor  megérkezik Horváth Tamás képviselő. 

 

  A kiküldött előterjesztés 3. pontjában a Kbt. 122/A. § szerinti eljárás  meghívásos 

közbeszerzés. A referens jelezte, hogy 150 millió Ft alatti értéknél lehetőség van 

meghívásos közbeszerzésre.  9.2. pontnál Az ajánlatkérő a teljesítés során 1 db  részszámla 

benyújtására adna lehetőséget. Javasolja, hogy bővítsük ki egy folyamatos számlázási 

lehetőséggel, összesen 4 db-ot lehetne benyújtani. Ezt majdani műszaki ellenőr jelzése 

alapján lehetne elfogadni a készültségi fok függvényében.  A 17. pont határidő pontosítása 

szükséges. Ez attól függ, hogy a kiírás mikor történik meg. A 18. pont az ajánlat 

benyújtásának címe és módja: a módnál javasolja, hogy legyen helyben átvételi és 
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elektronikus letöltés lehetőség is. A 20. pontnál a bontás ideje itt is az időpont a kérdés, attól 

függően mikor jelenik meg a kiírásunk. Azért fontos, mert mikor kerül kiírásra, ezért a 

bontás ideje ettől függ, A bontás helye itt lenne a Polgármesteri Hivatalban. Első körben a 

közbeszerzési kiíráshoz ezek voltak a javaslatai.   

 

  Hosszú János képviselő úr előző ülésen felvetett beadványával kapcsolatban az alábbiakat 

válaszolja: Az útépítés tervezett összege max. 102 millió Ft. Azért ennyi mert ekkora keretet 

kaptunk az államtól. Azért is készíttettünk tervezői költségvetést, hogy ne tervezzük túl 

magunkat. Nincs tervezve többlet költség; ha nem férünk bele ebbe a keretbe, akkor 

érvénytelenítjük a közbeszerzésünket. Az előzetes számítások alapján néztük meg, hogy 

hány utca fér a rendelkezésre álló keretbe.  A tervek szerint a Kálvária utca és a Rákóczi 

utca közötti minden merőleges utcát szeretnénk elkészíteni;  tervezői ajánlatot is erre 

kértünk. A kivitelezői ajánlat szerint eldöntjük, hogy mindezt meg tudjuk valósítani.  A 

tervezői költségbecslés szerint elegendő ez az összeg. Tervezői művezetője még nincs a 

beruházásnak. Ezt akkor tudjuk megválasztani, ha lesz beadott ajánlat. Az önkormányzat 

műszaki ellenőre akkor kerül megválasztásra, amikor aktuális lesz a kérdés. Miért nem 

kérünk a dokumentációért ellentételezést? A meghívásos közbeszerzésnél nem szoktak 

pályázati díjat kérni. Mivel mi hívjuk meg a cégeket ajánlattételre, furcsa szituáció  lenne, ha 

ezért még külön pénzt kérnénk. A biztosítékok benne vannak a kiírásban. Garanciális 

visszatartott pénzt nem tartalmaz az anyag.  A közbeszerzési referenssel azt gondolták, a 

műszaki ellenőr és a tervezői művezetés folyamatos lesz, 3 éves jótállással tervezünk. Nem 

kötünk ki gazdasági alkalmasságot, mivel meghívásos eljárásról beszélünk. A referenciánál 

lehetőség van, hogy a pályázó alvállalkozója is rendelkezhet referenciával.  (Készített már 

utat). 

  Kéri az észrevételeket, javaslatokat. A múlt ülésre azért küldtük ki a tervezetet, hogy ha van 

még javaslata valakinek, be tudjuk építeni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A jótállási határidőt 36 hóról 48 hónapra javasolja emelni.  Ha 

ősszel kezdődő beruházások lesznek, kérdés milyen idő lesz? Ha lehet módosítsuk. Nem 

tudja pontosan, hogy az idevonatkozó közbeszerzési törvény kire vonatkoztatja a 

referenciákat? A törvény 55. § szerint ajánlattevőnek kell rendelkeznie olyan referenciával, 

ami a felhívástól visszamenőleg 5 évre vonatkozóan rendelkezik útépítési referenciával. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A jótállásnál nem tudja van-e szükség külön kikötésre.  Garancia 1 

év, jótállás alapból 5 év; tudomása szerint. 

 

Hosszú János képviselő: Először véleményezné ezt a felvetést.  Mindenképpen javasolja a 48 

hónapot meghatározni a jótállásra. Pár éve foglalkozik útépítéssel, és az általa elvégzett 

munkákból sok pénze van még kintlévőségben. Ez a gyakorlat, ezért javasolja legyen benne 

az 5 % visszatartás, vagy bankgarancia . Sok olyan cég végez még ma is útépítést , amely 

tönkre megy. Ezt jó lenne megelőzni, a visszatartott pénzzel. Egyébként az őszi útépítést 

nem támogatná. De mindenképpen javasolja, legyen egy garanciális visszatartás, vagy 

bankgarancia.  

  Célszerű és jogos, hogy ne az alvállalkozónak legyen referenciája, hanem aki elviszi a 

munkát. Ha pályázik egy cég, akkor az legyen, aki végzi; nem mindenféle alvállalkozóval 

végeztessen. Mivel 100 milliós munkáról beszélünk, akkor legyen a feltételek között, hogy a 

pályázónak legalább két üzleti évében 100 milliós útépítési munkája legyen, nyereséges 

legyen. 
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Gál Zsolt  polgármester: Az ajánlattételnél kérdés volt, hogy al- és fő vállalkozó is végezheti a 

munkát?  A közbeszerzési referens tájékoztatása szerint a közbeszerzési törvény lehetőséget 

ad, hogy alvállalkozóval teljesítse a feladatokat, aki elnyeri a megbízást. Lényeg, hogy 

legyen a közbeszerzési előírásnak megfelelő referenciája.  Ez így volt az önkormányzat 

korábbi útépítéseinél; az előző testület által megvalósított beruházásnál a Szent István 

utcában is alvállalkozó végezte a munkát. 

 

Hosszú János képviselő: Miért a múltra hivatkozunk? A mostani beruházásunkról van szó. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Ha november 15-ig nem tudjuk befejezni, akkor értelemszerűen nem 

kezdjük el a munkálatokat. Az általa javasolt 3 cég esetében felszámolási eljárás nem folyik 

ellenük, leellenőriztük.  Kérte a múlt ülésen a képviselőket, hogy mondjanak cégeket. 

Egyedül Szilágyi Károly alpolgármester javasolt egyet. A környező településeket is 

megkérdezte a cégekről, ahol útépítés folyt. Lehet más ajánlat is. Nem kőbevésett dolog az 

általa javasoltak. A garanciális visszatartással kapcsolatban nincs ellenvetése. Bár 

megítélése szerint ez inkább ár srófolásra jó. Az ajánlattevő cégek ezt pontosan beteszik az 

áraikba. A mostani beruházás nem fogja elérni a 100 milliót. Nincs ellene, ha a testület úgy 

dönt, hogy belefoglalja a feltételek közé. Az alvállalkozói kérdéssel kapcsolatban a 

véleménye: ez így működik mindenhol az építőiparban. A megbízást elnyerő cég általában 

nem ő végzi, vagy csak részben a teljes munkát, mert nem alkalmaz egész évben olyan 

szakembereket, amire csak időszakos megbízást kap. Azért is szorgalmazza az alvállalkozó 

bevonásának lehetőségét, mert szeretnénk minél több ecseri vállalkozást bevonni. A 

szerződésben kikötjük, hogy ecseri alvállalkozó is legyen a kivitelezők között. 

Természetesen, ha megfelelő ár ajánlatot tudnak adni. Egyenként végig menne a módosító 

javaslatokon. I. módosítás: Jótállás legyen 48 hónap. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nincs 5 éves garancia? 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Alapból mondta a garanciára az 5 évet. 

 

Hosszú János képviselő: A Magyar Szabvány szerint, útépítésre 5 év jótállás van. Két 

különböző dolog a jótállás és a garancia. A garanciális hibánál úgy vonható felelősségre a 

kivitelező, amikor az utolsó bejárásnál felmérik, hogy mi az ami nem megfelelően, a 

terveknek vagy a minőségnek megfelelően készült el. Ezt kell helyreállítania. A műszaki 

átadás után a 38 vagy 48 hónap a jótállás. Ez attól számítódik, amikor a hibamentes átadás-

átvétel megtörténik. A megbízó és a kivitelező két fél részéről a megbízottak megnézi a 

munkát, átveszik. Ha a kivitelező nem végzi el a feltárt hibákat, hiányosságokat, akkor le 

lehet hívni a bankgaranciát, és másik céget megbízni, hogy a hibákat kijavítsa. Erre nyújt 

fedezetet, ha nem ő végzi el. Megcáfolja a polgármester kijelentését; abszolút nem módosít 

az áron a visszatartás. A kivitelező cégeknél bele van kalkulálva, hogy az átadást követően a 

jótállás idő befejeztével jutnak a teljes pénzükhöz.  Automatikusan benne van a munka 

elvállalásakor a normálisan működő vállalkozásoknál. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Ha ilyen feltételeket szabunk, akkor pont a kis és 

középvállalkozásokat zárjuk ki. Nem tudja megítélni, hogy ez így működik-e az útépítési 

cégeknél. A javasolt cégek között az éves árbevételük 5 millió feletti, ami szerinte egy 

kisvállalkozásnál jelentős tétel. De ha a testület úgy gondolja, akkor beletesszük a kitételt.  

Ezért küldtük ki a múlt ülésre az ajánlattételi tervezetet, hogy át tudják nézni a képviselők. 

Ehhez kérte a módosító javaslatokat és a cég ajánlatokat. 

 



4 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az ő olvasatában az ajánlattételben az szerepel, hogy az 

ajánlattevőnek törvény  szerint benne van-e 5 évre visszamenőleg van-e útépítési 

referenciája. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Az ajánlattétel a közbeszerzési törvény  pontjaira hivatkozik. Ha így 

van, akkor biztosan meg kell felelni ennek a feltételnek. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ha nem így van, előzzük meg a pereket. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A közbeszerzési eljárásban van egy jogorvoslati idő, meg lehet 

támadni, ha valaki nem az ajánlattételnek megfelelően nyújtja be az anyagot. A 

közbeszerzési törvény előírásai szerint kell kiválasztani a céget; arra kérte fel a referenst, 

hogy az előkészítést végezze el.  Meghívásos eljárásban javasolt cégeknek utánanézett, 

találunk–e náluk valamilyen problémát.   

 

Hosszú János képviselő: A felhívás 16.2. pontjában az szerepel: a közbeszerzési törvény 

idevonatkozó pontja alapján az ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító 

felhívás megküldésétől  visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési referencia munkáira 

vonatkozó igazolását. Ha 5 évet nézzük, ezeknek a cégeknek semmiféle útépítési munkája 

nem volt; van ahol 2012.-2013-ban tették bele a tevékenységi körükbe ezt a munkát. Rosszul 

van fogalmazva, inkább ha „5 éven belüli tevékenységük között”-i időszakot vizsgálva lenne 

a jó megfogalmazás. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Ha a törvényi előírás így fogalmaz, hogy felhívástól visszafele 5 

évben végzett legjelentősebb munkáira kéri a referenciát, Ne kössük bele, hogy 5 évre 

visszamenőleg legyen útépítési munkái. 

 

Hosszú János képviselő: A kiírásban nem jól van megfogalmazva, 5 éven belül lenne a jó. 

 

Barta Zoltán jegyző: Szerinte ugyanazt jelenti. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A képviselők által kért módosításokat belefoglaljuk; a jótállás ill. 

garancia idejét 36 hónapról 48-ra emeljük. Bankgarancia vagy 5 % visszatartás szerepel a 

feltételek között.  Értelemszerűen ha veszteséges a cég, a bankgarancia benne van. Úgy 

gondolja, hogy ez alapból is benne van a kiírásban. Ezzel nincs probléma.  Törvényi 

lehetőség az alvállalkozó bevonása, nem tudjuk kizárni. 

 

Hosszú János képviselő: Javasolja további feltételnek, hogy az ajánlatot adó cégnek az elmúlt 

2 évben legyen minimum 100 milliós forgalma. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Véleménye szerint a Közbeszerzési törvény pont azért ad lehetőséget 

a kis és középvállalkozásnak, hogy el tudják az ilyen munkákat is vállalni. Nem tenne bele 

plusz megkötést. De ha a képviselő-testület úgy gondolja, akkor 100 milliós forgalmat 

bonyolító cégek tudnak majd pályázni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Szerinte az évi 100 milliót forgalmazó cég középvállalkozás. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Nem tenné bele szíve szerint ezt a feltételt, mert kizárnánk az összes 

kisvállalkozást. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő:  Az elhangzottakat fogadjuk el és tegyük bele a 100 milliós 

verziót. 

 

Barta Zoltán jegyző: A meghívásos közbeszerzésnél meg kell vizsgálni, hogy az új 

feltételeknek megfelelnek-e  a javasolt cégek. Addig nem tudjuk meghívni, míg nincs 

leellenőrizve. Így el kell halasztani a döntést. 

 

Hosszú János képviselő:  Ő tudja, hogy milyenek ezek a cégek, utánanézett. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A Közbeszerzési törvény szerint nem kell előírni ezt. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A képviselői megválasztásunkkor azt a célt fogalmaztuk 

meg, hogy a környezetünkben lévő vállalkozásokat célozzuk meg a beruházásainknál, őket 

is segítve. Most pont kizárjuk őket ezek miatt a feltételek miatt. Két hét volt arra, hogy a 

módosító javaslatainkat megadjuk. Miért most vitázunk erről?  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ő tegnap 6 órakor kapta meg a meghívót. a rendkívüli ülésre. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy ki támogatja  a közbeszerzési kiírás 

feltételei között szerepeljen, hogy az ajánlattevő cégnek az ajánlat beadása előtti 2 évben 

minimum 100 millió Ft-os forgalmának kell lennie. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
173/2014.(VIII.28.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a Kálvária lakódomb útépítési pályázatra 

a közbeszerzési kiírás feltételei között szerepeljen, hogy az ajánlattevő cégnek 

az ajánlat beadása előtti 2 évben minimum 100 millió Ft-os forgalmának kell lennie. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az összes módosítást; egyben tenné fel 

szavazásra a pontokat megjelölve: - meghívásos közbszerzés, - max. 4 db részszámla 

benyújtási lehetőség, - 5 % visszatartási vagy bankgarancia, - 48 hónap jótállás, - határidők 

kiíráshoz számítva. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
174/2014.(VIII.28.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kálvária lakódomb útépítési pályázatra a közbeszerzési ajánlattételi felhívás az alábbiak 

szerint kiegészül, ill. módosul: 

3, pont közbeszerzési eljárás fajtája: meghívásos 

9.2. pont Az ajánlatkérő a teljesítés során 4 db részszámla benyújtására biztosít 

lehetőséget.  

12.1. pont Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő az összszámla 5 %-ának visszatartási 

garanciát vagy bankgarancia adását köt ki.  
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12.4. pont Jótállás: a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres, hiány- és hibamentes 

műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 48 hónap időtartamú jótállás vállalására 

kötelezett. 

17.pont Ajánlattételi határidő a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentéstől 

számítottan pontosítva. 

20.2. pont Az ajánlatok felbontásának ideje: az ajánlattételi határidőhöz kötötten. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Az előző testületi ülésre is azért ment ki az anyag, legyen idő 

megnézni a tervezetet és javasolni cégeket. Nem érkezett más javaslat. A 3 cég közül  

Csömörön, ill. Pécelen az első kettő dolgozott már, Ecseren az utolsó 3 cég végzett 

kivitelezést. Tegnap délután és múlt héten is írtunk a napirenddel kapcsolatban emailt a 

képviselőknek. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Továbbra is hivatkozna a Kb. tv. 55.§-ra, mely szerint az  

ajánlattevőnek referenciája legyen 5 évben belül útépítésre. A Hermaber Kft. tevékenységi 

körei között, nincs is útépítés. Komjáti Design Kft. sem felel meg a kiírásnak, ugyanis csak 

2013. óta épít utakat. Nincs referenciája 5 évre visszamenőleg. Csak 1 éve épít. A Rok-La 

Kft. tulajdonképpen 2012. óta épít utat, nem nagyon felel meg. Nem javasolja őket. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A Kbt.. azt írja elő, hogy 5 éven belüli referenciával kell 

rendelkeznie útépítésre. Ezek rendelkeznek. 

 

Hosszú János képviselő: A Hermaber Kft.-nek nincs bejegyezve útépítés.  Tevékenységi 

körébe nincs ilyen. 

Először is szó szerint mondja, meg van botránkozva, és fel van háborodva azon, ahogy a 

képviselő-testületi ülések folynak.  A nyár folyamán előkészítetlen testületi üléseket 

tartottunk. Szeretné a véleményét elmondani politikailag is. Márciusban megkaptuk az 

államtól az útépítésre a pénzt.  Ezt követően a referensi kiírást bármelyik ülésen megtehettük 

volna. A cégek előkészítésében úgy gondolja, minimum elvárja a testület, hogy olyan cégek 

kerüljenek javasolva, akik útépítéssel komolyan foglalkoznak. Nem himi-humi cégekkel kell 

elvégeztetni Ecser számára igen jelentős beruházást. Hanem olyanokkal, akik úgy építik 

meg, hogy az 20-25 évig út.  Az elmúlt 18 évben a Rok-La Kft. zömében  mélyépítéssel, 

csatorna kivitelezéssel foglalkozott. Sokszor úgy nyert el munkákat, hogy a felbontott utakat 

helyreállította. Tulajdonképpen csak ennyiben végeztek útépítést.  Megfelel a kiírásnak, elég 

jó utat épít. A Komjáti Design Kft.-t nem ismeri mint céget, nem tudja, hogy milyen utat tud 

építeni. A Hermaber Kft. nem tudja, kinek a kedvence. Olyan cégről beszélünk, aki 3 éve 

veszteséges.  Hogy fogja kifizetni az alvállalkozóit, ha veszteséges. A tevékenységi körében 

nincs benne az útépítés. Szégyen és gyalázat. Ti az elmúlt 4 évben hülyének és bábunak 

tartottatok minket! 

 

Gál Zsolt  polgármester: Felhívja Hosszú János képviselő úr figyelmét, hogy adott témában 

kétszer szólhat hozzá egy ülésen az SzMSz szerint. Fel van háborodva azon, hogy az elmúlt 

egy évben blokkolták a javaslatokat. Dr. Petky Ferencet rendre utasítja, hogy ne szóljon 

közbe.  Megint ott tartunk, hogy kiküldtük az előterjesztést és nem reagáltok rá. Igen, április 

végén megkaptuk a pénzt. A testület elfogadta, hogy ebből a Kálvárián utat építünk. A 

meglévő tervek lejártak, ezért árajánlatot kértünk be a korábbi tervező cégtől, hogy 

aktualizálni tudjuk. Egy közbeszerzést előkészíteni csak úgy lehet, ha tudjuk  mire és hol 

akarunk építeni. Nem lehet úgy hozzáfogni, hogy nincsenek meg a tervek. Először elő kell 
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készíteni az egészet. Tervezőt bíztunk meg, erről is a testület döntött. A tervek elkészültek; 

ezek után megnéztük tervezői költségvetés alapján, hogy melyik utca burkolása fér bele.  

Kiírhattuk volna az egész Kálváriára az összes utcára az útépítést, de ha nem lesz rá forrás, 

érvényteleníteni kell az egész eljárást. Ha megvan a pontos összeg, akkor kezdtük megnézni 

a közbeszerzési kiírás előkészítő folyamatot. Nem új dolog, ezt a korábbi két kiíráshoz. 

hasonló módon végeztük. Ugyanaz a közbeszerzési törvény szerint folytatjuk le, amiről 

mindenkinek volt már ismerete. Nem ez miatt hívtuk össze a rendkívüli ülést, hanem a 

második napirend miatt. A múlt ülésen az Nemzeti Sportközpontok kérésének tettünk eleget, 

amit most módosítani szükséges.  Számtalanszor kérte már ő is, a jegyző úr is és a pénzügyi 

csoport vezető is minden képviselőt, hogy ne az ülésen adjanak javaslatot, ne tudjanak 

utánanézni és pontos választ adni. Ezzel akadályozzák a folyamatot. Dr. Petky Ferenc 

képviselő: ne este 6 kor adjon javaslatot.  Ha érkezett volna a másik résztől javaslat. A 

Hermaber Kft. senkinek nem kedvence. Már 2008-ban az iskolánál építette a parkolót. Így 

van ismeretünk a munkájukról.  

 

Hosszú János képviselő: Akkor is alvállalkozóval dolgoztattak, a Balogh Zolinak kellett volna 

egyből adni a munkát. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Azért ezeket a cégeket írta le, mert őket ismerte. Mivel nem érkezett 

más ajánlat, ezért tette bele a javaslatba. Azért kérdezte meg a képviselőket és a környező 

településeket, hogy tudjanak ajánlani cégeket, akik már dolgoztak a környéken és van róluk 

ismeret. Múlt kedden a rendkívüli ülésen teljesen megegyező előterjesztés ment ki a 

meghívóval. Azóta sem érkezett javaslat a képviselőktől. 

A polgármesternek nem az dolga, hogy egyenként felhívja a képviselőket az ötletekről.  Az a 

dolga, hogy összeállítsa a napirendi pontokat és meghívót. A képviselő feladata, hogy  

felkészüljön az ülésre és tegyen javaslatot. Elmondta már korábban a jegyző úr is és a 

pénzügyi csoport vezetője, hogy bármelyik képviselőnek bármilyen témában kérdése van, 

azzal rögtön megkereshetik őket. Igyekeznek az információt rövid időn belül megadni; 

utánanéznek a problémának. Ne akkor tegyék fel a kérdéseket, amikor az ülés van és veszi a 

kamera. Ha előre megteszik írásban a felvetéseiket, pl. a közbeszerzési törvény 55.§-a mit 

takar, akkor természetesen fel tudunk készülni és könnyebben dönteni.  Nem arról kell 

vitáznunk, hogy a Hermaber Kft. eddig milyen munkákat végzett. 

 

dr. Petky Ferenc képviselő: A három céget mi is csak tegnap láttuk. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A felsorolt cégeket javasolta, de lehet más ajánlat is. Érti a 

felháborodást a képviselő úr részéről. Választás lesz pár hónap múlva.  A közbeszerzési 

törvény  paragrafusairól beszéltünk. Azt is megbeszéltük, ami nem a napirendhez tartozik. 

 

Hosszú János képviselő: Kéri a lehetőséget a polgármestertől, hogy ne vesszen el a 

hozzászólási joga a napirendhez. De szeretne reflektálni az elhangzottakra: a múlt ülésen is 

lehetett volna jelezni, tegyenek javaslatot a kivitelezőkre. Nem várja el, hogy telefonon 

érdeklődjön a polgármester, de a meghívó végére is lehetett volna írni a kérést. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Az elmúlt 4 éven keresztül a költségvetési rendeletek megalkotásánál 

ki volt írva, hogy már a bizottsági ülés előtt várják az észrevételeket, javaslatokat. De soha 

nem érkezett ilyen. 
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Hosszú János képviselő: A nyilvános közbeszerzést javasolja, mert véleménye szerint így 

sokkal jobb árakat lehet elérni. A javaslatokat tud adni megbízható cégekre; akár 20-30-40 

céget tudna mondani. Akiknek ismeri a munkáját és meri vállalni értük a garanciát: 

  Kis cégként pl az  Út-Korona Kft.-t tudja javasolni. 

  Kijelenteni, hogy szeretné a Kálvárián ő is az utat megépíteni az idén. Mindenképpen 

támogatja a beruházást, de nem javasolja, hogy az út szőnyegezését +5 fok alatt elvégezzék. 

A tapasztalat az, hogy nem fog az első pár évben látszani a vékony repedések, hanem utána 

jönnek ki a hibák és a burkolat 8-10 év múlva felpörög.   

 

8.50 órakor Szeverné Csekei Csilla és dr. Petky Ferenc képviselő távozik az ülésről. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Nem betonaszfaltos útról beszélünk,  hanem betonos, térköves 

burkolatúról.  A kiírásban is szerepel; az 5. pont erről szól. 

 

Hosszú János képviselő: Ez elkerülte a figyelmét. Egyértelműen aszfaltos útban gondolkodott. 

Javasolja, hogy Ecsernek egy ilyen jelentős beruházásánál mindenképpen az aszfalt utat 

építsék meg. A beton, ha nem megfelelő minőségűt használunk, só-érzékeny. A közútra 

térköves burkolatot nem szoktak tenni. Ez szokásos településközpontra, nem egy 

közhasználati útra. Ő aszfaltos utat javasol.  Nem is kell végigmondania a november 15-ei 

útépítési határidőt. Tovább nem is kíván belefolyni. Ledöbbent azon a tényen, hogy térköves 

burkolatot terveztek. Ezt teljesen ellenzi. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Kérte a tervezőt, hogy készítse el a terveket térköves burkolatra és 

aszfaltosra is.  Több alkalommal egyeztettünk erről; az ár és a javíthatóság szempontjából a 

térköves a kedvezőbb. A kertes övezeti jelleget szeretnénk ezzel is kiemelni. A térköves út, 

kellemesebb környezetet biztosít, ezért lett a betonkő irányába a tervezés is. 

 

Hosszú János képviselő: A Kálvária nincs beépítve közel 50 %-os mértékben. Gondolni kell 

arra, hogy a nagyteljesítményű teherautók nagyon tönkreteszik az utakat. Hogy fog utána 

kinézni. Hogy várjuk el az emberektől, vigyázzanak az új útra? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Megfelelő útalappal lehet jó térköves utat építeni. 

 

Hosszú János képviselő: A mai térkő piacon vannak ismeretei. A kivitelező „jó áron” fogja 

beszerezni; és az olyan minőségű is lesz. Ha a 40 tonnás teherautó, mixerkocsi rámegy, 

csomó követ ki kell dobni. Nem fog tudni másképpen bejutni az építőanyag a telkekre. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Azért választottuk szét az utcákat a Kálvária és Rákóczi utca közti 

szakaszra, mert ott a beépítés sokkal nagyobb. A Szent Antal utcában pl. csak 3-4 üres telek 

van.  

 

Hosszú János képviselő: Azért csodálkozik ezen, mert  nem emlékszik, hogy elhangzott volna 

a testületi ülésen  kőburkolat. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Amikor a tervezőt kiválasztottuk, akkor beszéltünk a térkőről. 

 

Hosszú János képviselő: Akkor is azt mondta volna, amit most.  A térköves úttal nem tudunk 

mit csinálni, ha megsérül a teherautók miatt.  Az aszfaltos burkolatnál 10 év múlva felső 

marást lehet végezni, a kopó réteg levétele után lehet újra szőnyegezni. 
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Gál Zsolt  polgármester: A Jókai utcában aszfaltos burkolat készült 4 éve; és már most 

teljesen össze van repedve.  Már nagyon csúnyán széttöredezett. Nincs akadálya, hogy 

másik fajta burkolásra is adjanak ajánlatot a cégek. 

 

Horváth Tamás képviselő: Hosszú János képviselőhöz intézi a szavait: Neked szakterületed az 

útépítés, betonkő előállítás. Miért nem jött ajánlat a részedről? Véleménye szerint, ha 

valakinek a szakterülete, nem kell külön felhívni a figyelmet, hogy adjon javaslatokat. Ő 

saját maga ezen a területen nincs otthon, nem ismeri az útépítő cégeket.  Ez képviselői 

kötelesség vagy elvárás, ha tenni akarunk a faluért, hogy a szakterületemen segítek. Ha 

tényleg folyamatos konstruktív együttműködésről lenne szó, akkor el tudná fogadni a 

mostani kijelentéseket. De sajnos egyszer nem jöttetek oda bizottsági vagy testületi ülésen 

azzal például, hogy ez az én szakterületem; ilyen buktatói vannak; ezért ezt- meg ezt 

javaslom.  Próbáljátok azt sugallni, hogy mi nem jó. Viszont konkrét javaslat csak most van, 

és az is testületi ülésen, amikor már dönteni kell. 

 

8.57 -  8.59 órakor rövid szünet. 

 

Barta Zoltán jegyző: Politikai dolgokban nem akar résztvenni. De a napirendhez kapcsolódva 

gondoljuk végig az elhangzottakat. Első lényeges pont, hogy a közbeszerzési kiírás azon 

részében nincs konszenzus, nyílt vagy meghívásos legyen.  Ha nyílt a közbeszerzés, akkor 

bárki pályázhat, aki megfelel a kiírásnak. Akkor tényleg pénzért kell adni az anyagot. Azt, 

hogy több legyen a garancia és jótállásban magasabb idő legyen, kezelhető kérdés. A másik 

dolog:  legyen-e visszatartásos bankgarancia?  Ez is eldönthető.  A burkolat módosítása már 

az engedély köteles. A műszaki leírás és tervdokumentáció szerint kell megépíteni az utat.  

Ha másik burkolatról beszélünk, csak úgy lehet, ha módosíttatjuk az engedélyt. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Az országban sok helyen vannak szétvágva az új aszfalt utak a 

csatorna vagy víz helyreállítások miatt. 

 

Hosszú János képviselő:  X évvel ezelőtt építettük a csatornát . A mostani új csatorna 

rendszernek van annyi előnye, hogy az elmúlt 12-13 éve beállt, betömörödött útról 

beszélünk. Ahol megépítik a csatornát és ráépítik az utat, ott jelentkezik az a gond, hogy 

megsüllyed, megreped alatta a vezeték, stb.  Úgy gondolja, hogy a közművesítést annak 

idején viszonylag jól működő céggel építettük, sehol nem kellett bontani. A mai 

technológiánál, ha odafigyel a bontásnál a javító cég, akkor vissza tudja állítani jól az utat. 

Sajnos vannak még mindig olyan cégek, akik nem jól végzik a munkát. pl. El van írva, hogy 

egy csatorna javítás után milyen betont kell betenni. Ezt sok helyen csak „lepapírozzák”, de 

nem azt a minőséget használják és nem lesz jó. 2 éven belül az útnál jelentkezik a gond.  

Most jól betömörödött útról beszélünk, a Kálvárián mindenhol, minden telken be van állva a 

víz, a csatorna és a gáz bekötés. Emiatt nem kell bontani. Egy aszfaltos út mindenképpen 

jobban takarítható. Nincs gond a sószórásnál. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A mostani nagy esőzés alkalmával két helyen szakadt be az út,a  

Szent Antal utcában is volt egy beszakadás és a Nádas Béla utcában. Ezzel mit tudunk 

csinálni? 

 

Hosszú János képviselő: Ez annyiban jó, hogy most bemosódott az üreg, egy kráter 

betöltődött.  Itt már nem kell tömöríteni. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Az engedély módosítása nem tudjuk mennyi idő? 
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Barta Zoltán jegyző: A tapasztalataiból kiindulva, tervező valamennyiért átírja majd az 

anyagot. A szakhatósági vélemények beszerzése után, kb. 2 hónap múlva lesz engedélyünk. 

 

Hosszú János képviselő: Lehet térköves egy út, de ezen a helyen nem javasolja. 

 

Horváth Tamás képviselő: Neki jobban tetszik a térköves, mélyebb ismeretei nincsenek róla.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A TESCO parkolót nem sózzák? 

 

Hosszú János képviselő:  Nem sózzák, csak murvával szórják. Magyarországon tudjuk, hogy 

bár mi nem fogjuk direktbe sózni, de már az a só, amit az autók ráhordanak is felmarhatja. 

Takarítás szempontjából egy térköves utat jóval nehezebb csúszásmentesen tartani, mint az 

aszfaltost. Mindenképpen utat kell építeni a Kálvárián, és olyat, amit legalább 25 évre kell 

tervezni. 

 

Szeverné  Csekei Csilla képviselő 9.10 órakor visszaérkezik az ülésre. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Lassan egy éve ezen dolgozunk. Nem tudja, hogy melyik a jobb 

burkolat. Minden információ szerint – esztétikum, ár, javíthatóság - a térkőre hajlott. Nem 

tudja, hogy ezzel kapcsolatban mit tegyünk?  Ha megállítjuk a közbeszerzési folyamatot, 

akkor csak jövőre tudjuk folytatni. 

 

Hosszú János képviselő: Ha belemegyünk az útépítésbe ősszel, akkor az ott lakókkal rengeteg 

problémánk lesz. Az esős idő, sár, stb.  Volt rá precedens, hogy október végétől november 

20-ig nagyon hideg volt. Saját munkáját is csak utána tudta folytatni. Soha nem volt híve 

egy ősszel kezdődő építésnek; főleg útépítésnek.  Aszfalt esetében mindenképpen a tavaszi 

kezdést javasolja.  Közbeszerzés folytassuk le; az előkészítés történjen meg, és  április 

végén, május elején legyen út. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Mi is azt szerettük volna, hogy ne ősszel legyen építés. Az első 

engedélyezési folyamatnál úgy gondoltuk, hogy nem kell ilyen.  A régi terveket felhasználva 

tudjuk kezdeni a munkát és befejezni nyár folyamán.  Sajnos időközben kiderült, hogy nem 

hosszabbítják meg a terveket, hanem újat kellett készíteni. Két hónapja várjuk az engedélyt. 

Nem lehet-e a tervezői nyilatkozattal kiváltani a dolgot? 

 

Barta Zoltán jegyző: Nem ért az útépítéshez. Nem tudja, hogy milyen alappal kell az aszfaltos 

vagy a térköves utat megépíteni. Lehet különböző igényeknek megfelelni. 

 

Fazekas Krisztina meghívott, járási hivatalvezető helyettes: A Szent István utca nagyon jól 

megcsinált út; kibírta a betonkeverős teherautókat. De a Kálvária utca is jó állapotú, az egész 

kálváriai építkezést bírta. 

 

Hosszú János képviselő: A Kálvária utca 2000. körül épült, amikor a Kálvária lakódomb 

közművesítése befejeződött. Jól megépített út. Mindenképpen javasolja erre az utcára is az 

aszfaltot. Mindenféleképpen középhasználatú utat építsünk egy alap aszfalttal, és egy kopó 

réteggel.  Ez 10-15 év múlva javítható lesz, lemarás, utána új szőnyeget kaphat. A régi 

aszfaltos útépítésnél végig ment a gréder, meghengerelte, nem volt megszegélyezve. Ezért a 

terheléstől ezek tolódnak. Ráadásul ezeknek az utaknak nem volt alapja.  Ha van egy alsó 

réteg, záróréteg és egy kopószőnyeg, valamint szegély, nem megy tönkre.  Nem olvasta el 



11 

 

teljesen a terveket, de mindenképpen szegély legyen benne, mind kétoldalt. A Meskó Rudolf 

utcánál készítsük 5 méteresre. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A Nádas Béla utca és a Meskó Rudolf utca is keskeny, nem lehet 

szélesebb burkolatot építeni. 

 

Hosszú János képviselő: Nem ellenzi a térkövet sem, de javasolja inkább az aszfaltot. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Tervezővel felveszi a kapcsolatot. Újra megkéri, ha neki ugyanez a 

véleménye, mint Hosszú János képviselőnek, akkor elkezdjük újra az engedélyeztetést. 

Tudomása szerint a térkő középhasználatú útnak felel meg. 

 

Hosszú János képviselő: Felsorolja az utak használati sorrendjét. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Az egyeztetéseknél az aszfalt burkolat ellen szólt, hogy két rétegű  

utat kell építeni, a kopóréteggel ellátott aszfalt drágább.  Valószínűleg nem fér bele mind a 

négy utca. A térkő burkolattal kb. 90 millió Ft körül számolták.  

 

Hosszú János képviselő:  Kb. 4000-4200 m
2
 útfelületről beszélünk. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Van egy határozatunk, aminek megfelelően kiírjuk a közbeszerzést, 

amit kiegészítenénk aszfaltos burkolattal is. Ma még úgysem történik meg a kiírás. Egyeztet 

a tervezővel:  ha lehet újabb engedélyeztetés nélkül, akkor ajánlatokat aszfaltos burkolatra is 

beadhatóra módosítjuk. Kérdés, hogy el tudjuk indítani a folyamatot? 

 

Barta Zoltán jegyző: Ezt sorban kell elkezdeni. A korábban megszavazott határozatokat ez 

esetben vissza kell vonni. 

 

Szilágyi: Károly alpolgármester: Nem tudjuk úgy kiírni a közbeszerzést, hogy módosítjuk az 

ajánlattételi felhívást? 

 

Barta Zoltán jegyző: Kezelhetetlenné válik, mert pld. az egyik cég beadja egy fajtára, a másik 

cég másik burkolatra. Más műszaki tartalommal nem lehet összehasonlítani őket.  Most van 

egy engedélyünk betonburkolatra. Ha úgy dönt a testület, hogy aszfaltos utat szeretne, újra 

kell engedélyeztetni a tervet.  Dűlőre kell jutni abban, hogy milyen legyen a burkolat. 

 

Horváth Tamás képviselő:Ha vesszük a szempontokat, hogy a térkő szebb, több 

négyzetmétert építhetünk a pénzből, és könnyen javítható. 

 

Szilágyi: Károly alpolgármester: Ha Hosszú János képviselő tud olyan cégeket, akik térkővel 

is jól dolgoznak, akkor meg kell őket keresni.  

 

Horváth Tamás képviselő: Nem versenyképes a térkő? 

 

Hosszú János képviselő: Az útépítő cégek a Magyar szabvány szerint építenek. A megrendelő 

nem tudhatja, hogy a kivitelező cég honnan szerezte be, nem nézhet utána. Minőségi 

tanúsítványon csak az lesz, hogy magyar szabvány. De  valószínűleg a legolcsóbbat fogja 

használni. Alapvető a szakterületén, ha munkát vállalnak, akkor számolnak azzal, hogy erre 

5 év garanciát is kell vállalni és pénzvisszatartás is van. Ezért a jó cégek azt a minőségű 

követ fogják letenni, ami tartósabb, azért hogy ne kelljen visszamenni javítani.  Volt már 
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precedens arra egyik munkájánál, hogy lerakták a térkövet. Olyan helyen kellett a  40 tonnás 

teherautóval dolgozni, ami összetörte a fordulónál a követ. Ez nem garanciás hiba. Vagy a 

targonca leejtett dolgokat, itt is sérülhet.  Lehet javítani, de nem garanciában. Ilyen esetben a 

megrendelőnek ki kellett fizetni a helyreállítást. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Az aszfaltnál is jelentkezhet ilyen gond. 

 

Hosszú János képviselő: A teherautó fordulásnál a gumi nincs olyan hatással az aszfaltra, 

mint a térkőre. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Akkor most vonjuk vissza a határozatot, és kezdjük el az egész 

terveztetést újra?  

 

Barta Zoltán jegyző: Mivel nem bocsájtottuk ki a közbeszerzés, ezt nem kell visszavonni, 

csak a kiírásra hoztunk határozatot. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Kálvária útépítési 

közbeszerzés tárgya betonkő burkolat helyett aszfalt burkolatra módosuljon és a 

polgármester készíttesse elő az új burkolatra a terveztetést.  

 

A képviselő-testület 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett – az 
alábbi határozatot hozta: 
175/2014.(VIII.28.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a Kálvária lakódomb útépítési pályázatra 

a közbeszerzési kiírás tárgya (5.3. pont) betonkő burkolat helyett aszfalt burkolatra 

módosuljon; továbbá a polgármester készítse elő az aszfalt burkolat terveztetését és 

engedélyeztetését. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kérdés, hogy garanciát hogyan tudjuk érvényesíteni? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A közbeszerzésben szerepeltetjük a visszatartást és a garancia 

betételt. 

 

Gál Zsolt  polgármester: A súlykorlátozást ki kell tenni az elkészült utcákban.  Kérdés, hogy 

kell-e még tovább fokozni az új utak védelmét? 

 

Hosszú János képviselő: Gyömrőn úgy oldották meg, hogy a nehéz gépek behajtásánál le 

kellett adni az építési engedély számot. A szállító befizet egy díjat, és ha megsérül az út, 

akkor abból javítani tudják. Ha valami történik, bár nem túl nagy összeg, de van tartalék. 

Sok házat építettek már hasonló módon. Pl. kavics ágyra terített aszfaltos utcában, eltört az 

aszfalt amikor behajtottak a 40 tonnás autóval; gond volt az is, hogy nem volt szegélyezve. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Meghívásos közbeszerzést írtunk elő. Akarunk-e nyíltat vagy 

meghívásosnál maradunk?  Kéri a képviselőket írásban jelezzenek vissza, milyen cégeket 

ajánlanak. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Reális cél, hogy karácsonykor úton járnak? 
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Hosszú János képviselő: Ha az altalajt nem tudja betömöríteni, akkor gond lehet. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Az egész nyár esőzése miatt az 1. óvoda felújítása is nehezebb volt. 

 

Hosszú János képviselő: Most végzünk, emailban küldi a cég ajánlatokat.  

 

Gál Zsolt  polgármester: Megnézte a Hermaber Kft-nek 13 évvel épített Százhalombattán 

térköves útjukat. Ezek alapján javasolja, hogy menjünk végig az ajánlatokon, hogy kiket 

tudunk meghívni a közbeszerzésre. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Minél több céget hívjunk. 

 

Hosszú János képviselő: 4-et írt fel első körben. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Javasolja a már említett 3 céget. Ha a Hermaber Kft. nem felel meg a 

feltételeknek, akkor kihagyjuk, és Hosszú János képviselő javaslata alapján bevesszük más 

céget. Visszajelzést kér minél hamarabb, hogy közbeszerzési referens folytathassa az 

eljárást. 

 

Horváth Tamás képviselő: Ő is hozott egy kókai céget, akit javasoltak neki. Nem ismeri őket, 

de utána lehet nézni. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Ha a Hermaber Kft. nem foglalkozik útépítéssel, akkor kimaradhat. 

 

Hosszú János képviselő: Utánanézett, három éve veszteséges, munkaügyi bírósággal is 

gondjuk van. Semmiképpen nem javasolja. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Kihúzzuk a listából. A maradék két cég mellé Hosszú  János 

képviselő, ha most tud telefonon megkérdez cégeket. A közbeszerzési referensnek jelezzük, 

hogy mit döntött a testület. Kiküldjük mindenkinek, hogy kik lesznek a meghívott cégek. 

 

9.31 - 9.33 órakor szünet. 

 

Gál Zsolt polgármester és 

Hosszú János képviselő: A közbeszerzési meghívásra javasolják az alábbi cégeket: Rok-La 

Kft,  Komjáti Design Kft, Út-pálya Terv Kft., Út-korona Kft., Aszfalt-pálya Kft, Tanka-pido 

Kft., Duna-aszfalt Kft. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata az ajánlattételre az elhangzott cégeket hívják 

meg, amennyiben a megfelelő pénzügyi, gazdasági és tevékenység referenciákkal 

rendelkeznek.. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
176/2014.(VIII.28.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kálvária lakódomb útépítési pályázatra  közbeszerzési ajánlattételre  

- amennyiben megfelelő pénzügyi, gazdasági és tevékenységi referenciákkal rendelkezik – 

az alábbiak cégeket kéri fel: 
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- Rok-La Kft. Bp. XVI., Fenőkő u. 2/b. 

- Komjáti Design Kft. Bp. VIII., Rákóczi u. 19. 

- Út-Pálya Terv Kft. Bp. I., Dísz tér 16. 

- Út-Korona Kft. 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50. 

- Aszfalt-Pálya Építő Kft. 2141 Csömör, Határ út 056/20. 

- Tanka-PIDO  Kft. 2112 Veresegyház, Szadai út 3. vagy 1158 Budapest, Thököly út 

71/B. 

- Duna-Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármster 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt  polgármester: Ezzel a napirend lezárult. 

 

 

2.) Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság 

megválasztása 

 

Gál Zsolt  polgármester: A 2014. X. 12-i önkormányzati képviselő és polgármester 

választásra Helyi Választási  Bizottságot, valamint a Nemzetiségi önkormányzati választásra 

szavazatszámláló bizottságot kell választani. A képviselő-testületnek kell elfogadnia a 

megbízást elvállaló személyeket. A HVB tagjainak a jegyző javasolja Jenei Lászlóné, 

Seregélyné Szentesi Tünde és Ézsiás Tünde, póttagoknak Óvári Szilvia és Kiss Lajosné ecseri 

lakosokat. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
177/2014.(VIII.28.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

az alábbi személyeket nevezi ki: 

Tagok: Jenei Lászlóné (Zrínyi u. 55.) 

 Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina (Bajcs-Zs. u. 62.) 

 Ézsiás Tünde (Mikla Pál u. 13.) 

 

Póttagok: Óvári Szilvia (Szegfű u. 42.) 

 Kiss Lajosné (Attila u. 19.) 

 

Felelős: Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt  polgármester: A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak a jegyző 

javasolja Szabó Alajosné, Harmatos Mihályné, Farkasné Völgyi Viktória, póttagoknak Pintér 

Lilla és Horváth Anikó ecseri lakosokat. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
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