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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-én 19.09 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

Ülés helye: Ecser Polgármesteri Hivatal  2233 Ecser Széchenyi u. 1.  8.szoba. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

 

Hosszú János, Jármai Zoltán, dr. Petky Ferenc, Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Igazoltan hiányzik: Szeverné Csekei Csilla, képviselők 

 

Később érkezik: Horváth Tamás képviselő 

 

Gál Zsolt: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

1.)  A víziközmű vagyon átadásának ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  A.S.A. Magyarország Kft. szemétszállítási ajánlata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

3.)  Széchenyi utca útépítésének ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató bérének meghatározása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. alakulásával kapcsolatos ügyek 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  Ecseri Polgárőr Egyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.)  Maglód Város Országúti-dűlő terület felülvizsgálata II/A. ütem - Jászberényi út – 083. 

hrsz.-ú út – Maglód közigazgatási határa – HÉSZ és Szabályozási Tervének módosítása 

 

9.)  Gyömrői Pedagógiai Szakszolgálat Ecseri telephelyén logopédus fél álláshely 

meghosszabbításának kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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10.)  Szűcs Tamás  Ecser, Rózsa u. 9. sz. alatti lakos visszatérítendő támogatás ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.)  A víziközmű vagyon átadásának ügye 

 

Gál Zsolt: Írtunk egy szolgáltatást felmondó levelet Gyömrőnek az előző ülésen hozott 

határozat szerint. Jeleztük, hogy 07.15-től megbízzuk a vízhálózatunk üzemeltetésével a 

Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Kft-t.  A gyömrői kft. erre reagált egy hosszabb 

levéllel, amiben egy szerződésre hivatkozik, mely 2005-ben kötődött. Mi a felmondó 

levelünket egy 2002. évi szerződésre alapoztuk, ami a Hivatalban volt fellelhető.  Időközben 

kiderült, hogy született 2005-ben egy másik megállapodás is. 

 

19.10 órakor Horváth Tamás képviselő megérkezett. 

 

Gál Zsolt: Ezzel a szerződéssel több probléma is van. 7. pontban foglaltak szerint a kft.-től az 

üzemeltetési feladatot akkor hozhatjuk el, ha az üzletrészünkről lemondunk. Ezt a kitételt 

jelezték a mostani levélben Kertész Gyuláék. A volt polgármester által aláírt 2005. éves 

szerződés a képviselő-testületi döntéssel ellentétes, sőt kifejezetten ellenkezőjét határozták 

meg.  Most kényszerhelyzetben vagyunk; előbb ki kell válnunk a jelenlegi üzemeltető 

cégből, hogy egy másik zrt.-re bízhassuk az üzemeltetést. E témában az önkormányzati 

ügyvéddel és könyvvizsgálóval is egyeztetett, valamint Gyömrő Önkormányzatával is 

kezdeményezte a megbeszélést.  A könyvvizsgálói jelentés arról írt, hogy a kft. -ban lévő 

tulajdonrészünk kb. 34 millió 860 eFt értékű; ami a kft. 20 %-os tulajdonrész vételárát 

jelentené.  

 

Hosszú János: Az össz vagyon kb. 174 millió Ft. 

 

Gál Zsolt:  Eladás esetén ezt a részt követelhetjük Gyömrőtől. Előző ülésen is beszéltünk róla, 

hogy a tavalyi évi tartozásunkról küldtek egy számlát, ami kb. 24 millió Ft-ról szólt. 

Véleményük szerint ez úgy keletkezett, hogy az önköltségi árnál alacsonyabb a mi általunk 

meghatározott vízdíj. A fogyasztott víz díja és a lakosságtól beszedett összeg különbsége 

Kertész Gyula felvilágosítása szerint az idén 11-12 millió Ft.  Kettőt összeadva  24 és 12 

millió Ft, akkor az nagyságrendileg a 35 millióval van kb. egy arányban. A DPMV 

ügyvezetőjével Sárosi Istvánnal egyeztett arról a kérdésről, hogy véleménye szerint a 24 

millió veszteséget meg tudjuk-e kérdőjelezni. Úgy gondolja, hogy mivel elfogadtuk a 

mérleget, lehet ugyan támadni, de hosszú pereskedésre lehet számítani; kb.  3-5 év. Addigra 

nem lehet tudni, hogy mi lesz a víziközmű kft-ékkel. A bírósági döntés meghozatala után 

ennek az összegnek a kamatai magasabb összegre fognak rúgni. Javasolja  kivásároltatni a 

Gyömrői Önkormányzattal, vagy magával a Gyömrő és Térsége Vkm. Kft.-vel a 20 %-os 

tulajdonrészünket oly módon, hogy a 24 milliós tavalyi és az idei hiányt beszámítva fedezné 

egymást a két követelés. A gyömrői cég így, amit beállított veszteségként, elkönyvelhetné, 

és egyben tulajdonrészhez is jutna. A Gyömrői Önkormányzattal egyeztetést 

kezdeményezett erről a kérdésről. Az a fő probléma a kft.-vel, ha most nem lenne jelen 

esetben ez a “kényszerpálya” az átalakításra, akkor a tulajdonrész értéket képviselne nekik 

is. De mivel a másik önkormányzat is hasonló kényszerpályán van, valószínűleg Gyömrő 

Önkormányzata sem fog érte fizetni. Nem érdeke, hogy fizessen a tulajdonrész szerzésért, 
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hiszen törvényileg kötelező a változtatás és a továbbiakban nem tud jelen formában 

megmaradni.  A DMRV Zrt.-hez csatlakoznak, mint nagy szolgáltatóhoz, aki  valószínűleg 

beolvasztja a jelenlegi kft.-t. 

 

 Hosszú János kérdésére válaszolva elmondja, hogy tudomása szerint a Gyömrői 

Önkormányzat döntése az volt, hogy a törvényi előírásnak megfelellés miatt júliustól 

megállapodott a DMRV Zrt.-vel, jövő januártól átveszik a szolgáltatást, ha meg tudnak 

egyezni a tulajdonrészek vonatkozásában. Kérte Kertész Gyula ügyvezető igazgatót, hogy a 

tulajdonból az egyik gépjárművet adják át, mint tulajdonostársnak Ecser 

Önkormányzatának. Kertész úr úgy fogalmazott, mivel a kft. által történt az új ivóvízvezeték 

beruházás,  a kft. tulajdonrésze ez a csőhálózat is; így annak értékét is tartalmazza a 35 

milliót.  A mi esetünkben tulajdoni hányad arányában ez 3-4 millió Ft-ot jelent.  Kertész úr 

szerint a tulajdonrészünk kevesebb a megjelöltnél, kb. csak 30 millió Ft.  Ez a mérlegből 

egyértelműen nem látszik, egyéb könyvekből látható. 

 

Dr. Petky Ferenc: A Gyömrői Vízműnek a tavalyi 24 milliót kifizettük? 

 

Gál Zsolt:  Nem fizettük ki, mert vitatjuk ennek jogosságát. Ezért visszaküldtük a számlát 

azzal, hogy megkérdőjeleztük, valóban annyi –e a hiány, mint amennyit kimutattak. A gyáli 

vízüzemeltetővel Sárosi Istvánnal egyeztetett milyen okok miatt keletkezhetett a gyömrői 

cég által kimutatott magas üzemeltetési költség. A csőtörések, egyéb javítások utáni 

számlázásoknál nem tudjuk bizonyítani, hogy valóban szükség volt-e rá, mert a  

“javításokról”, “kiszállásokról” biztosan mindig készült munkalap; ez alapján el tudják 

számolni. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Ezek szerint nem a vízveszteségből vagy nem csak ebből adódik  a 24 

millió tartozás?  

 

Gál Zsolt: Véleménye szerint nem. A könyvelés átnézésekor látott olyan számadatokat, 

amelyek szerinte nem fedik a valóságot, mint pl. 2 millió Ft-os áramköltség. Mivel 

nyomóvezetéken jön a fővárostól a víz, a rendszerben nincs olyan szivattyú, amelynek nagy 

az áramfelvétele. Hogyan keletkezhet ekkora áramdíj? Erre a kérdésre nem kapott választ.  

Vannak ezen kívül is kérdéses tételek.  A kimutatott és általunk elfogadott mérlegben ezzel 

az összeggel szerepel az üzemeltetés. Szerinte – a testületi elfogadó határozat ellenére - még 

lehetne vitatni a kifogásolt számokat. Kertész  úr felvilágosította, hogy nincs megbontva az 

egyes berendezések felhasználása, így a központban fogyasztott villany díj is beleszámít. A 

tulajdonrész arányában ennek a 20 %-a Ecserre eső rész. A vízhálózat működtetéséhez és 

szivattyúzáshoz, a tisztításhoz is kell áram.  A csatornahálózatnál kevesebb áramdíjat 

mutatott ki az üzemeltető cég.  Nem tudja elképzelni, hogy a csatornahálózaton kevesebb a 

fogyasztás, mint a víznél, hiszen Ecseren 3 átemelő is van, 24 órás üzemeltetéssel. Sárosi  

István szerint is lehet ezt a tételt vitatni, de nem igazán tudjuk érvényesíteni,  kb. néhány 

százezres a különbség. Véleménye szerint ha a veszteség összege és a tulajdonrész összege 

nagyjából párban van, akkor meg kell próbálni megegyezni. A probléma – ha halogatjuk a 

döntést -, annál később kezd szolgáltatni a gyáli cég. Mostani állapot szerint szeptember 1-

től tudna kezdeni. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Sárosi féle cég is vízveszteséget fog kimutatni és benyújtja ő is a számlát. 

 

Gál Zsolt: Biztos benne, hogy 40 %-os veszteséget nem fog kimutatni, ez nem hihető. A 

környéken a legnagyobb kimutatott veszteség 24 %. 
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Dr. Petky Ferenc:  Senki nem hiszi el ezeket a számokat. 

 

Hosszú János: Gyömrő kimondta, hogy semmilyen más követelése nem lesz Ecser felé, ha 

megegyezünk? 

 

Gál Zsolt: Ha a testület azt mondja, hogy a fenti javaslat elfogadható, ekkor erről szerződést 

kell kötnie.  A Gyömrői Önkormányzatnál döntés erre vonatkozóan még nincs. Ha sikerül az 

üzemeltetővel megegyezni, akkor legkésőbb pénteken vagy hétfőn szerződést lehetne kötni.  

A szerződésbe bele kell foglalni, hogy a Gyömrő Vkm. Kft. minden egyéb követeléséről 

lemond. A könyvvizsgáló is tett utalást a kintlévőségekre, de erre vonatkozóan nem volt 

egyeztetés. Ha megegyezünk, akkor az ő problémájuk marad annak behajtása. Ha esetleg ezt 

Gyömrőn el kezdik forszírozni, akkor sajnos át kell venni. Esetleg meg lehet egyezni az új 

üzemeltetővel, Sárosi féle cég is átveheti mondjuk 15 %-ban. Bár ebbe nem igazán akar 

belemenni. 

 

Barta Zoltán: Kértük a gyömrői vízművet, hogy mutassa ki kinek, mennyi hátraléka van; ill. 

bontsa meg, hogy hány napon túli tartozás ez. Azt a felvilágosítást kapta, hogy nincsenek 

szétbontva a gyömrői és ecseri hátralékos fizetők. Ezért nem tud rögtön adatot szolgáltatni. 

 

Horváth Tamás: Ezek szerint, ha mi azt mondjuk, hogy a kimutatásuk így nem felel meg, és 

elkezdünk pereskedünk; akkor semmi létjogosultságunk nincs, hogy más szolgáltatóval 

üzemeltessünk? 

 

Gál Zsolt: Amíg nem mondja ki a bíróság, hogy ez a megállapodás érvénytelen, addig 

kénytelenek vagyunk ebben maradni. Az önkormányzati ügyvéd szerint ez a per 3-4 évig is 

elhúzódhat, addig Gyömrő üzemeltet. Ha Kertész úr tételesen kimutatja, hogy miből 

keletkezett a követelése, akkor havi 2-3 millió Ft-ról beszélünk a továbbiakban is. Arra is 

lehet számítani, hogy előbb - utóbb Sárosi István is visszavonja a mostani szolgáltatási 

ajánlatát; valamint a gyömrői kft. is meg fog szünni. Jelen helyzet szerint a DMRV Zrt. be 

fogja olvasztani a céget, és így nem kell végkielégítést fizetnie csak néhány embernek. 

A vízdíj tekintetében most 2012. 12.31-ig van a jelenlegi ár.  Az Energia Hivatal dönthet, 

hogy más lesz a számítás alapja,  vagy “X” %-kal növeli; de akár országosan egységes díjat 

is kimondhat. A tény, hogy a gyömrői kft. jövő májustól nem üzemetethet.  Már most június 

15-től is csak olyan cég végezheti ezt a tevékenységet, amely legalább 50 ezer fogyasztói 

egyenértékessel rendelkezik, vagy van egy határidőre kötött nagy szolgáltatóval 

megállapodása. De jövő májustól már így sem működhet. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Ha beolvad a Gyömrői Vkm Kft a váci székhelyű DMRV Zrt.-be, akkor mi 

lesz a tartozásainkkal? 

 

Hosszú János: Számíthatunk rá, hogy úgy adja át a céget Gyömrő, hogy ezen tartozásaink 

szerepelnek benne. Főleg azért is, mert a döntésünk alapján nálunk már nem ő szolgáltat. 

Egyértelműen rajtunk fogja keresni a hiányzó összeget. 

 

Horváth Tamás: Jelen esetben nem lehet más a szolgáltató? 

 

Gál Zsolt: Az előbb már említette; de akkor is fennáll a tartozás.   

 

Dr. Petky Ferenc: Rendben van, mi elfogadtuk a tavalyi mérleget, de az ideit még nem 

fogadtuk el. Itt tudunk érvényesíteni valamit? 



5 
 

Hosszú János: A 2012. évre vonatkozóan  csak jövő májusban lesz beszámolási 

kötelezettsége, akkor fogadhatjuk el ezt a mérleget. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Tavalyra vonatkozóan már elfogadtuk a 10-12 millió tartozást, idénre 

viszont nem. 

 

Gál Zsolt: Amennyiben az üzemeltető kimutatja, hogy az önköltség számítás alapján 

szükséges díjat nem tudja kiszámlázni teljes egészében a lakosságra, akkor az önkormányzat 

vállalja a kiegészítést.  Ha a követelése emiatt reális, és az önkormányzat az ő általa 

kimutatott díjhoz képest nem emelt vízdíjat akkora mértékben; nekünk téríteni kell. Ha ezek 

a kimutatott költségek realizálódnak, akkor a bíróság is megítéli nekik. 

 

Szilágyi Károly:  Petky doktor felvetésére reagálva elmondja, ha nem is fogadjuk el a 

kimutatásait, akkor is mi csak 20 %-ban vagyunk tulajdonosok a cégben; a szavunk nem 

döntő. 

 

Dr. Petky Ferenc: Véleménye szerint a következő szolgáltatóval sem lesz jó szerződésünk.  A 

következő cégnek is lesz kimutatott vesztesége. Először az általunk meghatározott összegen 

szolgáltat, de később kimutatja a hiányt. 

 

Szilágyi Károly: Az új szerződés szerint ezen az áron kell szolgáltatnia a megadott határidőig. 

Ezen nem módosíthat; így nem lehet sumákolnia. 

 

Gál Zsolt: Kérdése a képviselőkhöz: készítsünk elő egy ilyen szerződést és lépjünk ki a 

gyömrői kft.-ből? 

 

Hosszú János:  Szakmailag, jogilag mit lehet tenni? 

 

Barta Zoltán: A cég ügyekhez annyira nem ért. Azért is kérte a könyvvizsgáló segítségét. 

Azokat a dokumentumokat, melyeket meghatározott; kikértük a kft.-től.  Egy kivételével – 

tartozás kimutatás nem készült el – ezeket megkaptuk; amit a könyvvizsgáló átnézett. A 

tavalyi évről készült kimutatást teljes egészében. Az idei évet nem tudta megnézni; továbbá 

a kintlevőséget sem tudta vizsgálni. Többféle megoldás lehetséges: ha marad a gyömrői 

cégnél és ő próbálja beszedni, vagy átengedményezi a önkormányzatnak, esetleg átveszi 

Gyál. A kimutatásokból látszik, hogy ott van az az összeg is, amit a Klász László féle perre 

félre tettek. Ítélet van már az ügyben és a megítélt összeg sokkal kevesebb, mint amennyit a 

felperes kért; 50 helyett kb. 1,5 milliót kellett kifizetni. A Bíróság megállapította, hogy a 

munkáltató Gyömrői Önkormányzat nem volt tisztában azzal, hogy a munkaszerződésben 

szereplő prémium ellentételezése mekkora összeg. Cél prémium esetében, ha nincs konkrét  

célfeladat meghatározva, akkor nem jár célprémium. A tulajdonrész érték tekintetében ő a 

könyvvizsgálónak hisz, ha ezt állapította meg, ez megállja a helyét. Nem rossz a 

könyvvizsgálói jelentés abból a szempontból, hogy a mi döntésünket is megalapozza. A 

vízmű által kimutatott összegek pontossága miatt nem tenné tűzbe a kezét; de azt sem tudja 

állítani, hogy szándékosan van más összeg leírva. Ha a testület úgy döntött, hogy más 

szolgáltatóhoz megy, akkor nem maradhatunk itt; sőt Gyömrő Önkormányzata sem 

maradhat ezért ők is meghozták a döntésüket a DMRV vonatkozásában. A gyömrőieket 

hibásnak érzi abban, hogy nem egyeztetettek velünk már korábban, csak az utolsó 

pillanatban ültek le tárgyalni. Az előzmények ismeretében előbb kellett volna lépni; nem 

június utolsó napjaiban mozgolódni. A költségkimutatásoknál valami nem stimmel; ezt a 

képviselő-testület is látta. Már akkor, amikor az üzemeltető kimutatta az üzemeltetési 
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költségeit. Szerinte is ezek túlzóak. A vízveszteség mérés sem igazolta a hatalmas elfolyást.  

Megpróbálna egy új üzemeltetőt, mivel ez a cég jogszabályi előírás miatt nem maradhat, 

nincs meg a kellő üzemnagysága. Ekkora vízmű, mint a gyömrői nem működhet a 

továbbiakban.  A környező települések a Gyáli céghez csatlakoztak. 

 

Dr. Petky Ferenc: A törzstőkénknek mi lesz a sorsa? 

 

Hosszú János: Ez egy vagyonelem, beletartozik a tulajdonrészünkbe. Kérdés viszont, ha 

kilépünk a kft.-ből, milyen kontingensünk lesz a csatornára? Ha az “elúszik”, nem lesz 

benne tulajdonunk, akkor Ecseren egy házat sem lehet építeni, mert nem fog tudni 

csatlakozni a hálózatra. 

 

Gál Zsolt:  A csatorna másik céghez tartozik a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep 

Üzemeltető Kft.-hez.  A múlt ülésen szó volt arról is, hogy annak idején a szennyvíztisztító 

telep bővítésére hitel felvétel történt, és hogy ezt ki törleszti. A törlesztő részlet benne van a 

csatorna díjban, amit a vízmű fizet a telepnek.  Ezzel is lehet később gondunk, mivel a 

tisztítótelepet is át akarják adni a gyömrőiek a DMRV- nek.  Érdekes szituáció állhat fel, 

hogy a tulajdonos társaknál más-más szolgáltató lesz a telep üzemeltetésére. Ez most nem 

aktuális, későbbi kérdés. A vízhálózat üzemeltető váltása a szennyvíztelep  kapacitásunkat 

nem befolyásolja.  Közbevetett kérdésre elmondja, hogy a cég 10 éve működik, kb. 170 

milliós vagyona van. 

 

Horváth Tamás: Rövid számítást végezve felveti, hogy ha a cégnek kb. 170 milliós vagyona 

10 év alatt összejött úgy, hogy az egyik tulajdonosnál mindig veszteség képződött. Ha 

levonjuk ezt az évi “veszteséget”, akkor kb. 16 milliót termelt évente. Ezek alapján sokkal 

jobban működött, mint amit a kimutatás jelez. 

 

Gál Zsolt: Ez így nem igaz. Nem volt mindig ekkora a különbség, az önkormányzat által 

megállapított vízdíj és a kimutatott költség között nem volt különbség. A veszteség az 

utóbbi időben keletkezett.  Nem voltunk alatta ennyire a díjaknak;  ez a mostani kb. másfél 

év alatt keletkezett. 

 

Hosszú János: Korábban, amikor a testület megszavazta a díjat, az a költségeket fedezte, nem 

volt veszteség. 

 

Horváth Tamás:  A többi környező településen sokkal olcsóbb a víz.  Nem lehet, hogy ekkora 

a különbség.  Valamilyen úton-módon meg kell nézni, hogy milyen csalás van emögött? 

 

Szilágyi Károly:  Mivel a két önkormányzat megszavazta a mérleget, a költségszámítást, 

nincs mit tenni. 

 

Gál Zsolt:  Lehet egy teljes vagyon elemzést kérni, de Sárosi úr szerint nem biztos, hogy 

érdemes. 

 

Horváth Tamás:  Vizsgálat alapján kideríthető, hogy például van havi 10 bejövő számlám, 

akkor meg kell legyen ezek alapján a költségkimutatás. 

 

Hosszú János:  10 bejövő számlát legkönnyebb beszerezni. Visszamenőleg nem lehet 

bizonyítani, hogy nem volt szükség pl. 200-szor tűzcsap javításra.  Nem tudjuk bizonyítani, 

hogy nem így van, mivel vannak munkalapok; akár tanúkkal is tudják bizonyítani, hogy 
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Ecseren jártak és dolgoztak.  Be kellett volna jelentkeztetni a Polgármesteri Hivatalba 

minden egyes alkalommal a munkásokat, feljegyezve az időpontokat. 

 

Barta Zoltán: Ezt soha senki nem csinálta. De még az sem elég, hogy bejelentkeznek, követni 

kellett volna a vízszerelőket a helyszínre és ellenőrizni, hogy mit csinálnak. 

 

Vita a képviselők között a vízszolgáltató működésével kapcsolatban. 

 

Gál Zsolt: Javaslata, hogy a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. felé történő 

üzemeltetési szerződést felmondó júniusi határozatát a testület egészítse ki azzal, hogy nem 

csak az ivóvízhálózat, hanem a csatornahálózat üzemeltetése vonatkozásában is történjen 

meg a váltás. A júniusi ülésen a napirend tárgyalásánál folyamatosan a víziközmű 

hálózatokról tárgyaltunk, de a határozati javaslatban tévesen csak az ivóvízhálózat került 

megfogalmazásra. Természetesen vízközmű hálózatnál mindkét vezetékről – ivóvízről és 

szennyvízcsatornáról – van szó. Javaslata továbbá, hogy a képviselő-testület bízza meg, 

írjon alá egy szerződést a Gyömrői Vkm Kft-vel vagy a Gyömrői Önkormányzattal, a 

könyvvizsgáló által kimutatot 35 millió Ft-os tulajdonrészünket értékesítse annak fejében, 

hogy lemondanak a tavalyi, ill. idei évi önköltségi díj és az önkormányzat által 

meghatározott díj közötti különbségből adótó követelésükről, és minden egyéb 

követelésükről lemondanak. Azért nem tudja konkrétan megmondani, hogy kivel kössenek 

szerződést, mert még a Gyömrői Önkormányzat nem döntött.  Ezzel a megállapodással 

megszűnik a szolgáltatási szerződés kitétele, hogy nem válthatunk szolgáltatót. Ekkor 

szeptember 1-től el tudja indítani a DPMV Zrt. Ecseren a szolgáltatást; bár ez elcsúszhat 

néhány napot.  Bármi adódhat, mivel 30 napos lakossági felmondási ideje van a szolgáltató 

cégnek.  Ha nem tudják időben kiértesíteni a fogyasztókat, akkor ez okozhat fennakadást a 

váltásnál. 

 

Hosszú János: Horváth Tamásnak válaszol: az új szolgáltató cégnek minden egyes lakost meg 

kell keresnie és szerződést kell kötnie. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

169/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja, ill. kiegészíti a 164/2012.(VI.25.) sz. határozatát azzal, 

hogy a polgármester a Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel 

az ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat tekintetében 

a bérleti és üzemeltetési szerződést írja alá és a jelenlegi üzemeltetővel 

a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft-vel az üzemeltetési szerződést mondja fel. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

170/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft-vel vagy a 

Gyömrői Önkormányzattal – a Gyömrői Képviselő-testület döntésének ismeretében - kössön 

megállapodást a Gyömrői Vkm Kft.-ben lévő – könyvvizsgáló által kimutatott – 35 millió Ft-

os tulajdonrész értékesítéséről.  
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A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyömrői Vkm. Kft-nél 2011. évi és a 2012. 

évben a szolgáltató váltásig keletkező veszteség. ill. egyéb az Ecseri Önkormányzat felé 

fennálló követelések ellentételezéseként ajánlja fel a kft.-ben lévő tulajdonrészt. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 5. 

 

2.)  A.S.A. Magyarország Kft. szemétszállítási ajánlata 

 

Gál Zsolt: A múlt ülésen beszéltünk arról, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 

felmondta a szolgáltatási szerződésünket, a felmondási idő lejártáig a közbeszerzés ki lett 

írva. Bár ők kérték, hogy ne kelljen letölteni a felmondási időt. Tudomásunkra jutott az is, 

hogy a kaposvári cég az összes dolgozójának 08.31-ével felmondta a munkaszerződést. A 

fenti okok miatt felvettük a kapcsolatot a régi és a jelenleg szemétszállító céggel, az ASA 

Kft-val és Mülltrans Kft-vel.  Ugyanazon feltételekkel kért ajánlatot a két cégtől; ez került 

kiküldésre.  Ez az ajánlat csak az átmeneti időszakra szól, amíg a közbeszerzési 

eredményhirdetés és szerződéskötés megtörténik. A két árat összehasonlítva,  

nagyságrendileg hasonló árakat mondanak. A Mülltrans-nál és az ASA-nál a 120 literes 

kuka szállítási díja – lakosok körében legelterjedtebb -  az ASA esetében 1800 Ft/hó. Előző 

ülésen ezt a díjat határoztuk meg. A Mülltrans nem havi, hanem ürítési díjat számol 365 Ft; 

ez havonta kb. négy és félszeri díj 1642 Ft, az  előző árat mutatja.  

 

Barta Zoltán: Nincs az ajánlatban, hogy ez bruttó ár. 

 

Hosszú János: Ha ez nem bruttó, akkor nagyon drága; jelölni kellene. 

 

Szilágyi Károly:  A szelektív gyűjtésnél mit foglal magába az ajánlat? 

 

Horváth Tamás: Valószínűleg mindkét cégnél képben vannak, és a törvényileg megengedett 

árat tüntették fel; biztosan bruttó díj. 

 

Gál Zsolt:  Mindkettő ajánlat esetében tartalmazza a 262/Ft/hó  számlázott ingatlanonkénti 

visszatérítést, amit az önkormányzati közterületen, temetőben elhelyezett konténerek díjába 

segít be. A szelektív hulladékgyűjtés ugyanazon formában történne, a lakossági  pille 

palackokat és papírt havonta egyszer gyűjtenék össze.  A zöldhulladékra nem egységes az 

ajánlat.  ASA 108 eFt-ot,  a Mülltrans  115eFt-ot számít  fordulónként.  Nem tudjuk, hogy ez 

ténylegesen mekkora költség?  Először kb. szept, okt, nov. hónapokban jelentkezhet először. 

A lombhulláskor nem biztos, hogy elegendő havi egyszeri forduló.  1300 vagy 1000 

ingatlannal számolva egy forduló árát bőven fedezi ez az összeg, de ha ez több, akkor a 

kéthetenkénti elszállítást nem teljesen fedezi.  Lehet, hogy nem elég a két forduló, lehet több 

is.  Leírták, hogy a hasonló nagyságú településeknél, mint Ecser kb ekkora a költségvonzata.  

Az ASA ajánlat  1500 Ft/tonna + ÁFA, de az önkormányzat estében a közterületen 

jelentkező zöldhulladékot; az első 20 tonnát térítésmentesen átveszi.  Jelenleg a Mülltrans 

szállítja a lakossági szemetet; működésükkel kapcsolatban  vannak lakossági észrevételek, 

problémák.  Az ASA-nál nem volt ilyen.  A Mülltrans teljes egészében magyar cég, nincs 

lerakó helyük.  Úgy tudja, hogy Ecsernek is lejárt a gyáli bányában a lerakási szerződése.  A 

Mülltrans Kft.-t, mint alvállalkozót a kaposváriak hozták ide Ecserre, amikor meg kívánták 

szüntetni a szolgáltatásukat. Pécelen nem szolgáltat lakossági szemétszállítást csak cégest.  

Most tárgyalnak arról, hogy átveszik a lakosságit is. Itt árban óriási különbség nincs.  Az 

ASA nagyobb cég,  korábban végzett szolgáltatásánál nagyobb gond nem volt. 
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Barta Zoltán: Igazából mindegyiknél volt gond. De biztos, hogy kevesebb, mint a kaposvári 

céggel. 

 

Gál Zsolt:  Most emeltük 1800 Ft-ra a lakossági díjat.  Ez az ASA esetében kért díjnál adott. 

Ha a Mülltrans komolyan tartja a jelölt díjat, akkor ez csak 1645 Ft.  Kérdés; kössünk-e 

szerződést az ASA-val, vagy a Mülltrans-sal, két hónapról van szó.  Az ASA nem tudja 

vállalni a pénteki szállítást, csak csütörtökön.  A Mülltrans  most is szállít, itt maradna a 

pénteki nap.  A zsákos szelektív PET palack és papír gyűjtésre háztól szállítva az ASA 

pénteki napon nem biztos, hogy vállalja, erre nincs visszajelzés.   

 

Barta Zoltán: Ez akár jó is lehet, mert nem ugyanazon a napon szállítanák a kommunális 

hulladékot és a szelektívet. Megszűnne az a lakossági panasz, hogy ugyanabba a kocsiba 

viszik mindkét hulladékot, “nem érdemes” külön gyűjteni.  Aki belerakta a kukába a 

szelektíves zsákot, azt egybe öntötték a kommunális hulladékkal, a szemetesek nem 

szeletkálják.   

 

Gál Zsolt: Nem tartja valószínűnek, hogy egy helyre dobják. Személyesen megmutatták neki, 

hogyan válogatják szállító szalagon a telepen a hulladékot. 

 

Szilágyi Károly: Amelyik a megbízhatóbb cég, azt javasolja. 

 

Gál Zsolt: ASA nagyobb cég, francia tulajdonossal. 

 

Jármai Zoltán:  Két hónapban kell gondolkodnunk,  400 Ft a díj különbség; nem nagy tétel.  

Ha az ASA-t választjuk, meg kell szokni, hogy csütörtökön viszik a szemetet. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

171/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja az A.S.A. Magyarország Kft. lakossági hulladékszállításra vonatkozó ajánlatát,  

hozzájárul, hogy  Ecser közigazgatási területén a fogyasztókkal szerződést kössön. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal –  6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

172/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elutasítja azon javaslatot, hogy  Ecser közigazgatási területén a Müll-Transport Kft. a 

szemétszállítási közbeszerzési eljárás lefolytatásáig lakossági hulladékszállításra a 

fogyasztókkal szerződést kössön. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

3.)  Széchenyi utca útépítésének ügye 

 

Gál Zsolt: Az előző ülésen kapott felhatalmazást a testülettől, hogy a Széchenyi utca 

útépítésre pontosítsa az árajánlatokat.  Két cégtől kértünk be árajánlatot, az egyik a  
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BARABÁS-KŐ,  másik egy ecseri cég. Az ajánlatok ismeretében látszik, hogy a 

közbeszerzési eljárást nem tudjuk megúszni.  Engedélyeztetésre, tervezésre szóban érkezett 

ajánlat, ami nagyságrendileg 500 eFt + ÁFA; a közbeszerzésre egy ajánlatunk van  340 eFt+ 

ÁFA összegben. Így a két járulékos költség összességében 1.066,8 eFt. Mivel 

önkormányzati útról van szó, a Magyar Közút hozzájárulása nem szükséges.  Ha kész a terv, 

meghívásos közbeszerzéssel elkészíthető a Széchenyi utca burkolat cseréje.  A Barabáskő 

első szóbeli ajánlata lényegesen alacsonyabb - egyharmada - volt, a mostaninak. A korábbi 

ajánlat értéke – teljes munkálatokra – volt annyi, mint most a kő ára. Ennek ismeretében az 

alpolgármester és a Pénzügyi Bizottság elnöke további ajánlatokat kért be.  Most arról kell 

dönteni, hogy a közbeszerzést elindítsuk–e, ill. a tervezést és az előkészítést.  Ettől 

függetlenül párhuzamosan az ajánlatok jöhetnek. Már csak azért is, mivel meghívásos 

közbeszerzést szeretnénk lefolytatni.  Horváth Tamásnak válaszolva elmondja, hogy az út 

melletti árkot nem tudjuk külön venni a beruházástól, ezzel csökkentve a beruházási értéket. 

Az árkot, utat, útpadkát együtt kell kezelni. Elsődlegesen 1400 m
2
-rel számoltunk.  Hosszú 

János képviselő úrral tételesen végigmértük az érintett szakaszt. Javasolják, hogy a hídon is 

egy ún “bekötő” részt és az ABC melletti parkolót is készítsük el egyszerre; így összesen 

1800 m
2
  területről lenne szó. A parkoló elkészítésével keletkezik a faluközpontban egy 

díszburkolatos terület, ami más célra is hasznosítható lesz. Nagyságrendileg a terület értéke 

is magasabb lesz, természetesen a beruházási összeg is. Ha már közbeszerzést indítunk, 

akkor érdemes kompletten kezelni. Ha az óvoda alsó részétől indítva kezdenénk csak a 

burkolatot, a bekerülési költség miatt akkor sem tudjuk megúszni a közbeszerzést. A hídtól 

vezető szakaszt is hozzávéve a teljes hosszban készítenénk el a burkolatot, nem kellene 

megbontani a beruházást. 

Jármai Zoltánnak válaszolva elmondja, csak az út, az árok és a padka készülne el, a járda 

nem.  A szlovák önkormányzat vállalná, hogy egy kisebb járdaszakaszt leraknak, ha a követ 

megvesszük. Megoldásként szóba jöhet, hogy az egész munkálatokat megbontjuk több 

ütemre, akár 3 részre.   

 

Szilágyi Károly: A tervet ki engedélyezi? 

 

Barta Zoltán:  Az út felújításra egyébként nem kell tervezés, de a közbeszerzés miatt 

szükséges a terv. 

 

Hosszú János: Terv alapján indul a közbeszerzés azért, mert így minden pályázó ez alapján ad 

ajánlatot.  Szerinte egybe kellene kezelni az utat és az ABC melleti parkoló kialakítását is. 

 

Jármai Zoltán: Ebben az évben nem tudjuk lefolytatni az egész beruházást? 

 

Gál Zsolt: Megkérdezte a szakembereket a kivitelezés folyamatáról: kb. másfél-két hét a régi 

útburkolat feltörése és úttükör, szegély készítése, utána a kő lefektetése egy hónap. Ez akár 

ősz végéig el is készülhet. Azt is lehet, hogy megvárjuk az egész munkálatokkal a tavaszt. 

 

Horváth Tamás: Mennyi időre van szükség a közbeszerzés lefolytatására?  Mert ha ez 

elhúzódik, akkor csak kb. októberben tudunk hozzákezdeni, a fagy miatt max. november 15-

ig lehet dolgozni. 

 

Szilágyi Károly: Az útalap elkészítése, ami fagyveszélyes. Az azt követő munkáknál már nem 

gond a hideg. 
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Dr. Petky Ferenc: A múlt testületi ülésen nem volt a napirend tárgyalásakor a parkoló. 

Örömmel látja, hogy térburkolásra is gondoltak. Kérdése, hogy ténylegesen mit burkolnánk, 

melyik területet? 

 

Gál Zsolt: A Széchenyi utcában az óvodától kezdődően az utat burkolnák a hídig, kialakítva 

egy 10 férőhelyes autó parkolót, valamint az ABC melletti mostani beton placc lenne 

felbontva és ezt is az egységes kép érdekében kővel burkolnák. 

 

Hosszú János: Pontosítja az elmondottakat azzal, hogy a híd utáni útjelző tábláig tartana az új 

burkolat. 

 

Dr. Petky Ferenc: Mivel a faluközpontról van szó, véleménye szerint összességében kellene 

kezelni a kérdést. Szeretné tudni, hogy mi az elképzelés a központtal? Ki kéne találni az 

összképet, hogy harmonizáljon az útburkolata, a pihenő padok, a park, stb.  A zöldséges 

üzlet helyett is mi van most?  

 

Gál Zsolt:  Erről több alkalommal beszéltünk, sajnálom, hogy a képviselő úr figyelmét 

elkerülte ez a beruházás. A legutólsó testületi ülésen is beszéltünk róla, amikor keretösszeget 

szavazott meg a képviselő-testület és egy ad.hoc bizottságot is felállított erre a feladatra. 

Elmondom ismét, úgy indult a történet, hogy a civil szervezetekkel egyeztettek az 

önkormányzati elképzelésekről. Egységes vélemény volt, hogy a faluközpont nagyon 

csúnya, hozzuk helyre. A Széchenyi utcának ez a szakasza nagyon rossz állapotban van. 

Megalkottak egy kézzel rajzolt látványtervet, mely az elsődleges lépéseket tartalmazza. Itt 

vetődött fel, hogy  megcsináljuk az útburkolatot, az  ABC melletti területet, a Szerelem 

patak feletti hidakat, stb. Az ABC melletti kis híd helyreállítását  Szilágyi Károly 

alpolgármester vállalta,  a másik “bekötő” hídat a Szlovák Önkormányzat már időközben 

rendbe is hozta. Úgy gondolták, hogy az önkormányzat magát az utcát stítulásában hasonló 

módon téglakővel vagy ilyen jellegű burkoló anyaggal megcsináltatná, majd a gyalogjárdát 

és egy pár paddal ellátott pihenőt alakítanának ki. A koncepciót a civil szervezetek már 

értékelték és ennek megfelelően már hozzá is fogtak a munkálatokhoz. Ezért kezdte el a 

Szlovák Önkormányzat a hidat; a másik kis gyaloghíd kb. augusztus végén, szeptember 

készül el. A korábbi ülésen ezért beszéltünk a térkőről és burkolatról kigyűjtve az árakat.  Ez 

a fajta szilárd burkolat annál olcsóbb, mint a Szent István utcában elkészült aszfalt. Előnye 

még, ha pl közmű javítás miatt bontani kell, könnyebb és olcsóbb a helyreállítás. A 

faluközpont complex képére akkor lesz végső megoldás, ha Bori Páltól a TÁPIÓMENTI 

ÁFÉSZ-től egyszer meg tudjuk majd vásárolni az épületrészt. Az ABC állapota is elég gond, 

erre megoldás lehet, hogy elé nagyobb növényzetet ültetünk.  A faluközpontra nincs 

nagyszabású tervünk,  néhány pad, térkő burkolat,  fásítás, füvesítés. Kis lépésekben haladva 

lehet eredményt elérni.  

 

Hosszú János: Azt javasolja, hogy egybe kéne kezelni az egész Széchenyi utcát.  Gyüjtsük 

össze az összes kapcsolódó munkálatot és egy ütemben hajtsuk végre. Ez egy komoly 

beruházás, útburkolat csere padkával, csapadékvíz árokkal, vele együtt futó járdával. Így 

kompletten egy nagyon szép képet tudnának kialakítani. 

 

Gál Zsolt: Ha a járdát is hozzászámoljuk, akkor 60-70 millió Ft-ba is belekerülhet; ha pedig 

az egész utcát szeretnénk ily módon megcsinálni, ill. a több térrel összekötve, akkor az több 

százmillió forint. Erre se pályázati forrás, se saját pénz nincs. 
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Hosszú János: Ezért javasolja együtt kezelni a beruházást, ne aprózzuk el.  Ha több ütemben 

hajtjuk végre, akkor az mindig drágább. Gazdaságosabb együtt kezelni. 

 

Gál Zsolt:  A járdát más módon is meg tudnánk oldani. Ha egyszerre vennénk meg, akkor 

talán a kő árán lehetne nyerni valamit. A falu központ felújításával küzdünk már régóta.  A 

Széchenyi utca jelenlegi burkolata úgy került kialakításra, hogy 4-5 ütemben kapott egy-egy 

szakasza szilárd burkolatot. Mindig, ami más utcák építésénél a finischer gépben maradt 

aszfalt, az került leterítésre útalap nélkül.  Mindenképpen javasolja a munkálatok elkezdését 

egy  vagy két ütemben. 

 

Horváth Tamás: A lenti rész nem olyan rossz állapotú, a fenti viszont járhatatlan. A Széchenyi 

a legcsúnyább utcánk. 

 

Szilágyi Károly: Véleménye szerint ez a fajta burkolat nem igényel komoly előkészítést, a 

műszaki csoport is meg tudja csinálni. A mostani aszfalt nagyon könnyen feljön; ők is fel 

tudják szedni.  Az útalapot, úttükröt a meglévő gépünkkel meg tudják csinálni.  

 

Horváth Tamás:  Akkor érdemes a terveztetést is és a közbeszerzés előkészítését is elindítani, 

ha neki is indulunk.  A véghatáridőt be kell írni a közbeszerzési kiírásba. 

 

Gál Zsolt:  Szerinte be lehet tartan a határidőket és októberig lefuthat a beruházás. Határozati 

javaslatát szavazásra bocsátja: a testület egyetért a Széchenyi utca útépítés terveztetését az 1. 

sz. Óvodától a hídig. Erre elkülönít 500 eFt +ÁFA  keretösszeget. Ennek megfelelően be 

kérünk még ajánlatokat. A közbeszerzésre 340 eFt + ÁFA keretösszeget biztosít, egyben 

megbízza a polgármestert készítse elő a közbeszerzést a feltételek meghatározásánál 

Szilágyi Károly és Hosszú János képviselők segítségét vegye igénybe. 

 

Szilágyi Károly: Javasoja Petky doktort  is bevonni a folyamatba, hogy lássa mit szeretnénk 

csinálni.   

 

Dr. Petky Ferenc: Ezzel a beruházással nem ért egyet, szerinte egybe kell kezelni az egész 

faluközpontot és nem fogja megszavazni. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

173/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elutasítja azon javaslatot, miszerint a Széchenyi utcának  az 1. sz. Óvodától kezdődően a 

3111. jelű út bekötő hídjág útépítési tervezésre 500 eFt + ÁFA keretösszeget, 

valamint egyszerűsített közbeszerzési eljárásra 340 eFt + ÁFA keretösszeget különítsen el és 

a polgármester készítse elő a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzést. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt: Mivel nem szavazta meg a testület a javaslatot, így most nem történik meg a 

Széchenyi utca tervezése és közbeszerzési kiírása. 
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4.)  Az Ecseri Kommunális Önkormányzati Kft. ügyvezető igazgató bérének 

meghatározása  

 

Gál Zsolt: Megszavaztuk a múlt ülésen, hogy Kun Attilát az Ecseri Kommunális 

Önkormányzati Kft ügyvezetőjének, de a bérét nem határoztuk meg.  Munkaszerződést is 

kell kötni vele. Az előkészítő folyamatban 200 eFt nettó összegben állapodott meg Kun 

Attilával.  A testületi döntésnek megfelelően határozatlan idejű munkaszerződése van.  

Attila jelezte, hogy  három hónap felmentési időt kér belevenni a szerződésébe. Ez a 

felmentési idő, tulajdonképpen lelépési pénzt jelent.  

 

Dr. Petky Ferenc: A fizetése bruttóban  mekkora összeg?  Van-e munkaköri leírása? 

 

Gál Zsolt: A következő pontban szeretne beszélni a kft.-vel kapcsolatos feladatokról, aminek 

része Kun Attila munkája is.  Az ügyvezetőnek teljes körű gazdasági, műszaki és 

munkáltatói irányítői feladata van. 

 

Jármai Zoltán:  A 200 eFt-on felül milyen juttatást kap még? 

 

Gál Zsolt:  Az önkormányzat dolgozóinak átvételével a cafetéria juttatás folytatólagos 

munkáltatói feladat; így ő is részesül ebben. Ezen kívül a  telefon térítés és gépkocsi 

használat illeti meg feladattól függően. 

 

Dr. Petky Ferenc: Kap ő is 5000 Ft-os  étkezési utalványt és ruhapénzt?   

 

Gál Zsolt:  Azt az összeget kapja cafetériában, mint amit most kapnak az önkormányzati 

dolgozók; ez havi 18 eFt-os keret. Az adott dolgozó ezen belül választhatja, hogy kéri az 

5000 Ft-os étkezési utalványt és a maradék összeget SZÉP kártyára vagy iskolakezdési 

támogatásra fordítja. 

 

Hosszú János: Egyéb jutattások, jutalék, prémium, stb., hogyan illeti meg? 

 

Gál Zsolt: Ez majd csak az év végén, a működési mérleg eredményénél derül ki. 

Nyereségesen működtek vagy sem? Most normál kft.-ként indult az EKO, de elindítják a 

nonprofit kft.-vé való átalakítást. Ezzel kapcsolatban az ügyvéd és a könyvvizsgáló 

szeptemberben tudnak összeülni. Ezeket a kérdéseket és a még időközben jelentkező  nyitott 

kérdéseket szeretné ekkor tisztázni.  A kft. feladatainak bővítése is felmerülhet. Előző ülésen 

azt beszélték meg, hogy az EKO Kft.  a jelenlegi üzemeltetési csoport feladatait veszi át.  

Ezeknek a munkáknak a kezelésében a jegyzővel együtt segítik Kun Attilát.  Ha ténylegesen 

elindult a munka, a tapasztalatok alapján  tudunk még plusz feladatot meghatározni 

részükre.  A jutalomról vagy plusz pénzről úgyis alkalmanként célszerű szavazni. 

 

Horváth Tamás:  Építsük be Kun Attila munkaszerződésébe, hogy rendkívüli ok miatti 

felmondás esetén  lelépési pénz ne járjon neki;. vagy minimum idő intervallumot 

határozzunk meg. Ne egy hónap után találja ki, hogy még sem felel meg számára ez a 

munka. 

 

Szilágyi Károly: Legalább egy évi munka után lehessen lelépési pénzt adni. 

 

Hosszú János: Véleménye szerint a bért egy kicsit kevesebbel kellene kezdeni. Ha látjuk, 

hogyan végzi a munkáját, akkor emeljünk. 



14 
 

Gál Zsolt: Éppen Hosszú János képviselő úr mondta a korábbi ülések valamelyikén, hogy a 

gépkezelő elvárható fizetése nettó 8-10.000 Ft/nap, hasonló összegű így a főnökének a bére 

is.  A vezető ne keressen kevesebbet, mint a beosztott.  Felelősség és feladat függő, ezért 

számolt 200 eFt-al. 

 

Jármai Zoltán:  Lehet látni a plusz juttatásnál, hogy konkrétan mekkora összeget használhat 

fel telefonra és autóra? Pl. a korábbi csoportvezető Réfi Ferencnek mekkora telefonszámlája 

volt? 

 

Gál Zsolt:  Telefonnál havi 4000 Ft-ot fizetett az önkormányzat, ezen felüli összeget a Feri 

fizette. A gépkocsi használat km-es kimutatás szerinti úti elszámolás alapján történt. Ennek 

átlaga Kun Attila esetében most nem mérvadó, hiszen a munkafeladatok, a helyszínek, a falu 

területének megismerése elején többet kell mennie. Később ez a feladatszervezés függő  10 

eFt –tól 50 eFt-ig terjedhet.  

 

Dr. Petky Ferenc: Nem a törvényszerinti 9 Ft/km-es gépkocsihasználati díjat kapja? 

 

Barta Zoltán: A jogszabály a dolgozó lakóhelyéről a munkahelyére történő beutazásnál írja 

elő a  9 Ft/km díjat. A munkatevékenység ellátásához szükséges gépkocsihasználat teljes 

körű megtérítéssel járt. 

 

Gál Zsolt: Jelenleg egy autónk van, ami a munkásokat szállítja. A többi intézménnyel a 

kapcsolattartás, valamint a munkások részére a feladatkijelöléshez, ellenőrzéshez szükséges 

a saját autó. Azt meghatározahatjuk, hogy ez a költségtérítés egy keret összeg legyen.  

Horváth Tamásnak közbevetett kérdésére válaszolva: a munkáltatói jogkört az EKO Kft.-

ben Kun Attila gyakorolja. 

 

Barta Zoltán: Kun Attila munkáltatója a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat 

felette a polgármester gyakorolja; a kft. többi dolgozója vonatkozásában pedig ő. 

 

Hosszú János: Javasolja, hogy a felmondási idő egy hónap legyen, mindkét fél részéről.  

Természetesen csak akkor kap lelépési pénzt, ha mi mondunk fel. 

 

Gál Zsolt: A gépkocsi használati díj Réfi Ferenc esetében havonta 20-30 eFt körül volt, 

telefon kb. 6000 Ft. Javasolja Kun Attilával 40 eFt-os költségtérítéssel, nettó 200 eFt-os 

bérrel, egy hónapos felmondási idővel kössünk szerződést. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

174/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.  

ügyvezetőjévé kinevezett Kun Attilával kössön munkaszerződést, az alábbi feltételekkel: 

 bér  nettó 200.000 Ft/hó;   

 költségtérítés (mobiltelefonra és saját gk. használatra) 40.000 Ft/hó., 

 cafeteria juttatás éves keret 152.740 Ft időarányos része, 

 határozatlan idejű, egy hónapos felmondási idő.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012.VIII.1. 
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5.)  Az Ecseri Kommunális Önkormányzati Kft. alakulásával kapcsolatos ügyek 

 

Gál Zsolt: További kérdések merültek fel az EKO Kft. indításával kapcsolatban: 1.) A 

különböző gépek, eszközök használata, beleértve a Zrínyi utca 43. számú ingatlant is.  Előző 

ülésen döntöttünk arról, hogy az épületet nem adjuk át a kft.-nek, viszont hozzájárulunk, 

hogy a kft. telephelyeként, ill. székhelyeként a bíróság bejegyezze a Zrínyi u. 43. számon. A 

könyvvizsgáló is azt javasolta, hogy ne vigyük be apporként az ingatlant. Akár számíthatunk 

bérleti díjat is az ingatlanra, akkor is, ha nonprofit lesz.  Egyéb gépek tekintetében hogyan 

történjen az átadás?  A gépjárműveket javasolja csak üzemeltetésbe átadni a kft-nek; azok 

maradjanak továbbra is önkormányzati tulajdonban. Javasolja a nagyértékű gépek, fűkaszák, 

stb.  pontos értéküknek meghatározására a könyvvizsgálót megbízni. Ennek ismeretében 

adjuk át a kft.- nek egy bizonyos áron.  A kisértékű eszközöket csomagként adjuk át 

ugyancsak a könyvvizsgáló által javasolt értékben. Innentől a kft. fogja birtokolja az 

eszközöket; ő lesz a felelős a javításért, karbantartásért, selejtezésért. Azért is kell eladni 

részükre, hogy a különböző jogszabálynak megfeleljen az eszközök tulajdonlása. Mivel 

önkormányzati kft.-nek adjuk át, nem látja sok értelmét, hiszen továbbra is az 

önkormányzati feladatokat fogja ellátni; de ezekre döntés kell hozni. Javasolja a 

könyvvizsgáló megbízását azzal, hogy dolgozza ki pontosan az árakat.  A nagyértékű eszköz  

piaci és könyvvszerinti értékéből képzett kombinációs áron, a kisértékü eszközök egy 

csomagban, átadásra kerülnének a kft. részére. 

 

Több képviselői hozzászólás hangzik el az eszközök értékmeghatározásával kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

175/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy Kiss Ferenc könyvvizsgálót kérje fel az önkormányzat 

tulajdonában álló, településüzemeltetési feladatokat ellátó nagyértékű gépek és berendezések; 

valamint a kisértékű eszközök értékesítési árának meghatározására. 

Ezen pontos számok ismeretében a gépek és berendezések, valamint eszközök adásvétel útján 

átkerülnek az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. tulajdonába. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő tehergépkocsik és munkagépek továbbra is az 

önkormányzat tulajdonában maradnak, azokat az EKO Kft. részére üzemeltetési szerződés 

megkötésével átadja.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt:  További megoldandó feladatok: a munkák megrendelésének menete, a kft. 

feladatai:  Az alakításkor úgy határozták meg, hogy induláskor a műszaki csoport feladatait 

kell elvégeznie. Az elképzelés szerint az adott intézményvezető rendeli meg a munkát; a kft.  

készít egy előzetes költségszámítást, utána elvégzi a feladatot.  Ez alapján hó végén egyszeri 

számlázás történik.  Intézményeknél készül egy gyűjtő lista; így  nem kell minden egyes 

alkalommal elszámolást készíteni. Gördülékenyebb a munkavégzés. Petky doktornak 

válaszolva elmondja, erre azért van szükség, hogy ne készüljön rengeteg számla.  Tételesen 

egyébként is látjuk az elvégzett munkát. 

 

Sok hozzászólás hangzik el a napi feladatvégzéssel  és elszámolással kapcsolatban. 
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Barta Zoltán: Megjegyzi, hogy az az általános gyakorlat, az épület fenntartási költségeit is 

mindenki havonta számlázza. 

 

Dr. Petky Ferenc: Eddig is úgy működött,  hogy az intézményvezető szólt a műszaki 

csoportnak; most a kft. idejében ne legyen így.  Ő nem ért egyet a javaslattal.  Mi van akkor, 

ha az intézményvezető hiányzik, akkor ki fogja leellenőrizni a munkát és aláírni a 

munkalapot?  

Gál Zsolt:  Mindig az intézményvezetőnek kell ellenőrizni és aláírni az elvégzett munkáról 

készült kimutatást. Két héten belül mindig van vezető.  

 

Horváth Tamás:  Kérdés, hogy a summa rezsit hogyan osztja szét?  Magyarázatot ad a 

számlázás menetéről. 

 

Szilágyi Károly: Véleménye szerint lehet egy keretszerződést kötni az intézménnyel  

intézmény fenntartásr; ebben benne van, hogy milyen munkákat készítetnek el.  

 

Sok hozzászólás az átalány vagy keretszerződéses munkavégzésről.  

 

Gál Zsolt: Mindenképpen tételes nyilvántartás szükséges.  Pontosan látni kell, hogyan 

működnek az intézmények. 

A kft. saját beruházásként mekkora értékhatárban tud elvégezni munkákat, saját működéséhez 

szükséges eszköz vásárlása, javítása, stb. miatt mekkora keretösszeg álljon rendelkezésére, 

melyben önállóan tudjon dönteni?  Kertész Gyula féle cégnél 3 millió Ft volt ez az 

értékhatár.  Javasol 500 eFt-os határt megszabni. Mindenféle pénzköltés esetén beszámolási 

kötelezettsége van a testület felé a kft.-nek.  A felügyelő bizottság jövő januártól át tudja 

venni ezt a feladatot, jövőre ő fogja ezt majd felügyelni.  A keretösszeg felett kell majd 

testületi döntést hozni.  Azért javasolja ezt megszabni, hogy ne kelljen a kft-nek egy hónapot 

várnia a következő ülésig, vagy rendkívüli ülést emiatt összehívni. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

176/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. saját beruházásaihoz,  

ill. beszerzéseihez 500.000 Ft értékhatárig – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 

önállóan dönthet. Ezen érték felett a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

Határidő: folyamatosan  

 

Gál Zsolt:  A működéssel kapcsolatban  több felvetése most nincs. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Megalakult-e már a kft., bejegyezték-e már a bíróságon? Hány emberrel 

dolgoztatnak? 

 

Gál Zsolt: E hónapban július 7-én került a bejegyzésre az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. 

Ténylegesen  augusztus 1-től, holnaptól működik a kft., a munkaszerződések is innentől 

kötődtek a műszaki csoport régi dolgozóival. Gelencsér Péter gépkezelő és Hornyák Sándor 

karbantartó 4 órás,  Kőfalvi Ernő és Tóth József 8 órás  karbantartói és gk. vezetői 

szerződéssel van felvéve.  Laczkó András és Metz Gábor szintén 8 órás; és  Kun Attila 
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ügyvezető alkotja a teljes létszámot.  Még az állományhoz tartozik két 6 órás közcélú 

munkás, akik önkomárnyzati dolgozók.  Később lesz lehetőség a munkaügyi központtal az 

EKO-nak is szerződést kötni úgy, hogy ők alkalmazzanak közcélú munkásokat. 

 

Hosszú János: A dolgozók felmondási ideje milyen mértékű? 

 

Gál Zsolt:  Mivel a dolgozók további foglalkoztatása folyamatos, viszik magukkal a 

felmentési időt.  Az új Munkatörvénykönyve alapján nem megfelelő munkavégzés esetén 

lehetséges az azonnali felmondás.  Kőfalvi Ernő és Tóth József esetében a felmentési idő 

több hónap a régebb idejű közalkalmazotti jogviszonyuk miatt, a többiek esetében nincs 

hosszabb idő 30 napnál.  

 

Dr. Petky Ferenc: Az önkormányzatnál marad a Bíró László? 

 

Barta Zoltán: Ő soha nem volt a Műszaki Csoport tagja, mindig a Polgármesteri Hivatalhoz 

tartozott. Ő az egyetlen hivatalsegéd. 

 

6.)  Ecseri Polgárőr Egyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodás 

 

Barta Zoltán:  Most is van érvényes megállapodás az önkormányzat és a polgárőrség között, a 

90-es évek végén készült.  A megújítás oka, hogy a budapesti és az agglomerációs polgárőr 

szervezetek részére kiírtak egy pályázatot, melyre Ecser is pályázott. Az elbírálásnál nem 

akarják elfogadni a régi megállapodásunkat, hanem újat kértek be.  Az Ecseri Polgárőr 

Egyesület nyert 340 eFt-ot,  pótlólag be kell csatolni az új megállapodást. Ennek hiányában 

ez az összeg visszavonásra kerül.  Az előterjesztésben az eddigiekhez képest az új Polgári 

Törvénykönyv előírásait építettük be.  A fix összegű önkormányzati támogatás helyett a 

civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletünk szakaszai szerepelnek.  Annyival 

egészítettük ki még az anyagot, hogy aktualizáltuk az önkormányzati ingatlanok jegyzékét, 

ezzel is lehetőséget a biztosítottunk polgárőröknek a térfigyelő eszközök használatában. A 

többi pontban a régi feltételek állnak fenn. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Kap olyan összeget a polgárőrség, amit pályázaton kívül kapnak, vagy 

rendszeresen fizet az önkormányzat? 

 

Barta Zoltán:  Kizárja a rendelet, hogy más féle módon is kapjon önkormányzati támogatást,  

csak a civil pályázaton odaítélt pénzt kapja. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

177/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy az Ecseri Polgárőr Egyesülettel 

az előterjesztés szerinti megállapodást kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.)  Vecsés város Településszerkezeti Tervének módosítása 

 

Gál Zsolt:  A meghívó mellékleteként a júniusi ülésen kiküldésre került a Vecsés város 

Településszerkezeti Terv módosításáról szóló anyag.    
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Barta Zoltán: A június 19-i testületi döntés  arról szólt, hogy tudomásul veszi az 

önkormányzat az előterjesztést, ezen kívül közlekedés hatástanulmányt kér be és részt kíván 

venni az eljárásban.  Vecsés időközben újabb módosítást kér a folyamatban lévő terve 

részeként; az elektromos hálózat 120 kw-os bővítését. Az érintett szakasz Vecsés és Gyál 

közötti területen van.  Javasolja egybe kezelni a két kérést úgy, hogy az előző határozat 

érvényben maradjon, mivel a módosítás nem érint minket. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

178/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

fenntartja a 145/2012.(VI.19.) sz. határozatát,  

hozzájárulását adja a 120 kW-os elektromos vezeték kiépítéséhez. 

Az eljárás további szakaszában Ecser Önkormányzata részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

8.)  Maglód város Országúti-dűlő terület felülvizsgálata II/A. ütem - Jászberényi út – 

083. hrsz.-ú út – Maglód közigazgatási határa – HÉSZ és Szabályozási Tervének 

módosítása 

 

Gál Zsolt: Maglód Önkormányzata küldött egy megkeresést a Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatban.  

 

Barta Zoltán:  Felsorolja mely területet érint a módosítás. Maglód Önkormányzata  rendezni 

kívánja az Országúti dűlő elnevezésű 9 hektárnyi területét. Konkrét beruházói igényeknek 

megfelelően  raktár-logisztikai egység helyigényét kivánják biztosítani ezen a területen.  

Mint szomszédos település, véleményezési jogunk van.  Közbevezett kérdésre válaszolva 

elmondja, hogy amikor még csak szabályozási terv szinten van a dolog, még nem tudható, 

pontosan milyen építmény  lesz ott.  Javasolja a csatorna kapacitás figyelembe vételét 

jelezni a Maglódi tervezésnél. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

179/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárulását adja módosításához Maglód város Országúti-dűlő terület felülvizsgálata II/A. 

ütem HÉSZ és Szabályozási Tervének módosításához azzal a kitétellel, 

hogy a tervek elkészítésénél figyelembe kell venni a Gyömrői Szennyvíztisztítómű 

kapacitását. 

Az eljárás további szakaszában Ecser Önkormányzata részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

9.)  Gyömrői Pedagógiai Szakszolgálat Ecseri telephelyén logopédus fél álláshely 

meghosszabbításának kérelme 

 

Gál Zsolt:  Logopédust alkalmazunk a Gyömrői mikrotérségi társuláson belül fél állásban. 

Tavaly úgy döntött a testület, hogy meghosszabbítja a fél álláshely támogatását a 2011/2012. 

évre.  Beke Annamária szakmai vezető kérelmében leírta a szakemberek által biztosított 
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fejlesztés kihasználtságát Ecser tekintetében. Javasolja a szakemberek további folyamatos 

alkalmazását. Beszélt az iskolaigazgatóval, aki elmondta, hogy nagy szükség van az ilyen 

fejlesztésre, egyre több az SNI-s tanuló. Sőt már az óvodásoknál is jelentkezik ez a gond.  

Javasolja a testületnek, hogy biztosítsa a 2012/213. tanévre a fél álláshelyhez szükséges 

költségeket. 

 

Barta Zoltán: Megjegyzi, ha átveszi az állam az iskola fenntartását, nem tudtható még, hogy 

ezekhez a speciális feladatokhoz hogyan biztosítja a pénzügyi feltételeket.  Jobb  lenne, ha 

ez év végéig határoznák meg az ecseri támogatást és év végén, amikor kiderül a következő 

évi állami szerepvállalás, felülvizsgálhatja a testület a döntését.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

180/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Gyömrő Városi Bölcsőde és Gyermekközpont Pedagógiai Szakszolgálat részére 

2012. december 31-ig biztosítja az ecseri telephelyen fél logopédiai álláshely 

meghosszabbításának finanszírozási költségeit. 

A 2013-as évre vonatkozó finanszírozásról a  decemberi testületi ülésén kíván dönteni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012.XII.31-ig 

 

 

10.)  Szűcs Tamás  Ecser, Rózsa u. 9. sz. alatti lakos visszatérítendő támogatás ügye 

 

Gál Zsolt: Mint ismeretes, Szűcs Tamásnak a tűzeset után megszavaztunk idén december 31-

ig 2 millió Ft-os visszatérítendő támogatást. A határozat szerinti feltételek miatt az 

ügyvédekkel hosszan egyeztetett, milyen megoldást válasszanak a biztosíték bejegyzésére. Az 

az ingatlan, amelyben a tűzkár bekövetkezett, nem Szűcs Tamás nevén, hanem az édesapja és 

az édesanyja nevén van. A másik ingatlanon, mely az ő tulajdona  banki teher van. Tamásnak 

a Rózsa u. 9. sz. alatt nincs tulajdonrésze. Arra az ingatlanra nem tudjuk a támogatást 

nyújtani.  Az ügyvéd azt javasolta, vagy Tamásnak adunk támogatást úgy, hogy másik 

ingatlanra terheltetjük és két kezest kérünk.  Vagy a Rózsa u. 9. sz. ingatlanra édesanyja 

kapná a támogatást úgy, hogy  Tamás és az édesapja vállalja a kezességet, valamint a bank 

után a  jelzálogjog bejegyzés megtörténik.  Személyes beszélgetés során megtudta, hogy most 

Tamásék várnak a biztosító fizetésére. Úgy szeretnék rendezni a dolgot, hogy abból kifizetnék 

a tartozásukat, ezzel felszabadulna a banki teher. Lehetőségük lesz egy másik kölcsön 

felvételére, amiből be is fejezik a helyreállítást. Egyébként a tető már áll. Azért fontos, hogy 

módosítsuk a határozatunkat, Szűcs Sándorné részére biztosítva a támogatást, ezzel már most 

a bank utáni teher bejegyzésre lehetőség nyílik. A  kezességet  Szűcs Tamás és Szűcs Sándor  

vállalhatja. Megjegyzi, hogy mire lefut az egész, valószínűleg már be is fejezik a házat. 

 

Horváth Tamás:  Nem adtuk még oda a pénzt? 

 

Gál Zsolt:  Nem, mert nem volt biztosíték.  

 

Több hozzászólás hangzik el a tűzesettel és a támogatási lehetőségekkel kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 



20 
 

181/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

módosítja a 153/2012.(VI.19.) sz. határozatát oly módon, hogy 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szűcs Sándorné  Ecser, Rózsa u. 9. szám alatti lakos részére 2 millió Ft visszatérítendő 

kamatmentes támogatást nyújt a Rózsa u. 9. sz. alatti házban tűz miatt bekövetkezett 

károk helyreállítására. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy Szűcs Sándorné és az önkormányzat között 

kötendő - biztosítékokat is tartalmazó - támogatási szerződést kösse meg oly módon, hogy a 

visszafizetésre szóló kezességet Szűcs Sándor és Szűcs Tamás vállalja.  

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012- augusztus 15. 

 

 

Gál Zsolt:  Megköszöni a képviselők munkáját és 21.04 órakor a rendkívüli ülést bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


