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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én 

17.05 órai kezdettel megtartott Gyömrő Város Önkormányzatával együttes rendkívüli  

üléséről. 

 

Ülés helye: Gyömrő Polgármesteri Hivatal  2230 Gyömrő, Széchenyi tér. 1.  

Tárgyalóterem. 

 

Jelen vannak: Gyenes Levente  Gyömrő város polgármestere 

   Varga Ernő  Gyömrő város jegyzője 

   Gyömrői képviselő-testület 11 fő 

 

Egervári Judit  (jegyzőkönyv vezetője) Gyömrő részéről 

 

   Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

 

Ecser község képviselő-testülete: Hosszú János, , Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly 

képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Igazoltan hiányzik: dr. Petky Ferenc képviselő 

 

Később érkezik: Horváth Tamás, Jármai Zoltán képviselők 

 

 

Gyenes Levente: Köszönti a megjelenteket a együttes rendkívüli ülésen. Ritka az együttes 

ülés, elég fontos kérdésben kell dönteni mindkét településen; a vízművünk működéséről. 

Mindenki előtt ismeretes Ecser és Gyömrő külön úton kívánja folytatni a vízhálózat 

üzemeltetését, melyre az új vízügyi törvény kényszeríti. Gyömrő tekintetében a DMRV Zrt.-

én keresztül, míg  Ecser önkormányzati szervezetben képzeli el a jövőjét.  

 

Gál Zsolt: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ecseri testület 4 fővel 

határozatképes. Ismerteti a közös ülés napirendi pontjait. Az együttes ülést követően az 

Ecseri testületnek további két napirendet kell megtárgyalnia, melyet javasol elfogadni.  

 
1.)  Gyömrő Önkormányzata – Ecser Önkormányzata – Gyömrő és Térsége Víziközmű 

Szolgáltató Kft. közötti 3 oldalú szerződés módosítása 

 Előadó:  Mezei Attila   Gyömrő város alpolgármestere 

     Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  Szindikátusi Szerződés megkötése 

 Előadó:  Mezei Attila  Gyömrő város alpolgármestere 

     Gál Zsolt  polgármester 

 

3.)  Nyilatkozat pályázati szándékról való lemondásról 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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4.)  Közbeszerzési Bizottság megválasztása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a kiegészített napirendi pontokat és azok 

sorrendiségét. 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.)  Gyömrő Önkormányzata – Ecser Önkormányzata – Gyömrő és Térsége Víziközmű 

Szolgáltató Kft. közötti 3 oldalú szerződés módosítása 

 

Gál Zsolt:  Felvetése van az üzemeltetési szerződéssel és a megállapodással kapcsolatban.  

Üzemeltetési szerződésnél  2 módosítást kérnek. A szerződés 1. pontja:  az egész pont arról 

szól, hogy a három település egymással milyen szerződéses kapcsolatban van hivatkozva a   

2005. VI. 1-én aláírt szerződésre.  Módosítást javasolnak: kerüljön ki az 1. pont, vagy 

Üzemeltetési szerződés módosítás esetében nem kell megerősíteni a meglévő szerződést.  

Másik kérés, kérdés  2. pontban merült fel. Két probléma adódott.  Ténylegesen amiatt 

szükséges a szerződés módosítása, hogy a Gyömrő és Térsége Vkm. Kft.-ből mindkét 

településnek Gyömrőnek és Ecsernek ki lehessen válni. A 3.pont  b. alpont 2. bekezdése 

törli a szerződést, ill. ez a szerződés érvényét veszti a  kilépéssel, ha a feltételről lemondunk.  

Amikor mi lemondunk a tulajdonrészünkről, és Gyömrő Önkormányzata is hasonlóképpen, 

akkor ki lesz a tulajdonos?  Javasolják inkább az egyszerűbb megfogalmazást a 2. pontban:  

szerződő felek felmondhatják a szerződést.  A módosítás szerint a 14. fejezet 2. pont 2 bek.: 

“Ennek során a Víziközmű Kft. köteles a közműfejlesztési hozzájárulással elszámolni”.  

Nem értjük, miért van szükség a törlésre?  A másik megállapodásban pont erről 

rendelkezünk, hogy milyen feltételekkel történik meg az elszámolás. A fenti szövegezés 

szerint úgy tűnik, hogy a kft.-ének el sem kell számolnia ezzel a résszel.  Én kérném az 1. 

pontot teljes egészében kivenni, a 2. pontban pedig csak “A szerződő felek felmondhatják a 

szerződést” szövegezést alkalmazni. A többi ponttal nincs gondjuk. 

 

Kertész Gyula:  A jelenlegi üzemeltetői váltással és szerződés felmondással Ecser és Gyömrő 

sem válik még ki a cégből.  Mindkettő bent marad mint tulajdonos. A gyömrői szolgáltatás 

befejezése után lesz meg a közös cég fel- vagy végelszámolása.  Tulajdonosként most is 

marad Gyömrő  és Ecser. Reményeik szerint nem végelszámolás lesz; Gyömrő szándékai 

szerint jövő év január 1-től viszi át a szolgáltatást másik céghez.   

 

Gál Zsolt: Véleménye szerint most is az a kérdés, hogy ilyen feltétel ne kerüljön leírásra egy 

szerződés módosításban.  Egyértelmű enélkül is, hogy módosítani fogunk egy szerződést.  A 

2. pontban szereplő víziközmű fejlesztési elszámolása szövegezés ne kerüljön törlésre.   

 

Mezei Attila:  Egyik változtatásnak sincs akadálya. Az  1. pont egy preambulumként került 

megfogalmazásra,  nincs akadály ennek elhagyására. Nem tudja, hogy a közműfejlesztési 

elszámolás kivétele miért került be a szövegbe, önkormányzat ügyvédjének a fogalmazása a 

szerződés tervezet.  Elszámolás mindenképpen szükséges, amit egyébként is elvégez a cég.  

Egyetért a 2. pontban javasolt szerződés felmondás lehetőségéről. Szeretnék elősegíteni 

Ecser önkormányzatának a zökkenő mentes kilépését az üzemeltető váltás tekintetében. 

Javasolja elfogadni a módosítást, hogy X. 31-ével  zöld utat adjunk az ecseri üzemeltető 

váltásnak.  Maga részéről elfogadható a módosítás.   
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17.13 órakor megérkezik  Jármai Zoltán képviselő.   

 

Kertész Gyula:  Bármelyik önkormányzat elviszi a meglévő cégből a részét, akkor 

gyakorlatilag a cégben lévő kintlévőségét le kell írni.  Az egy nagyfokú kockázatot is rejt 

magában. A szolgáltató váltás miatt a lakossági fizetési hajlandóság az elmaradt díjak 

tekintetében erősen csökkenni fog. Elértéktelenedhetnek a kintlévőségek Ecsernek, de 

Gyömrő kilépésével is hasonló lesz a helyzet. Jelezni kívánja, hogy ha pl. 102 millió Ft 

kintlévősége van a cégnek, és a végelszámoláskor eladják  és kapunk érte pl. 20 milliót; 

akkor nem akar felelősséget vállalni azért, hogy nem tudja emiatt a tulajdonosi elvárást 

teljesíteni.  Komoly aggálya van, hogy a kintlévőség kint is marad.  Ha van tényleges 

határozat kivel folytat megállapodást a tulajdonos önkormányzat, az átveheti a kintlévőség 

behajtását.  

 

Gál Zsolt: Ecser Önkormányzatának már van határozata és megállapodása a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Zrt.-vel július 15-ei átadásra. 

 

Kertész Gyula: Kéri az Ecseri Önkormányzatot, hogy készüljön egy megerősítő határozat, 

mely szerint október 31-el legyen véglegesen felmondva az üzemeltetés, így november 1-vel 

indulhat az új üzemeltető. 

 

Gáspár Krisztián (gyömrői képviselő): Az üzemeltési szerződésben miért szerepel a 3. pont., 

miszerint  november 1-től nem a Gyömrő Vkm. Kft. üzemeltet Ecseren?.  Miért került bele? 

 

Gyenes Levente: Az önkormányzat jogásza fogalmazta meg a szerződést és a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság így fogadta el.  

 

Gáspár Krisztián: Véleménye szerint értelmetlen. Szerinte csak azt kell belevenni, hogy a 

településeknek lehetősége legyen kiválni az üzemeltetésből.  Minek ezt leírni?   

 

Gál Zsolt: Mindenképpen kérte a gyömrői jogász kollegát, hogy kerüljön meghatározásra egy 

dátum, mikortól tudunk kilépni. Többszöri egyeztető beszélgetést folytattunk, melynek 

során az ügyvéd úrnak több jogi aggálya volt.  Ennek próbálunk most eleget tenni; ő kérte 

testületileg meghatározni az időpontot. Korábban több döntés született, ezért van szükség a 

határnapra. Ennek a szerződésnek a megszövegezésére nagyon rövid volt a határidő. 

Tudomása szerint  tegnap kapta meg az ügyrendi bizottság is az előterjesztést. 

 

Gáspár Krisztián: Úgy gondolja, hogy ennek a megállapodásban van helye, az üzemeltetési 

szerződésben nincs értelme.  Javasolja, hogy ez maradjon ki. 

 

Gyenes Levente:  Először a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 

 

Megállapítja, hogy a Gyömrői Képviselő-testület  nem fogadta el a módosítást. 

 

Gál Zsolt:  Szavazásra bocsátja az előbb elhangzott gyömrői képviselő által tett módosítást, 

miszerint a 3. 4. 5.  pont kerüljön ki a szövegezésből. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 
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220/2012.(IX.25.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, miszerint az Üzemeltetési 

Szerződés Módosítás tervezetből kerüjön ki a 3.,4.,5. pont. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt: Szavazásra bocsátja az általa javasolt módosításokat. 

 

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

határozatot hozta: 

221/2012.(IX.25.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyja azon javaslatot, miszerint az Üzemeltetési  

Szerződés Módosítás tervezet szövegezéséből az  

1. pont teljes egészében elhagyásra kerüljön, továbbá 

a 2. pont az alábbi szövegezéssel kerüljön be: 

“szerződő felek ….. figyelemmel felmondhatják a szerződést.” 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kertész Gyula: Kiegészítésként elmondja, hogy a november 1-i váltásnak van szerepe  a 

szerződés módosításban is. Ha lehetősége van Ecsernek a szerződés felmondására, és ezt a 

másik fél nem fogadja el, akkor jövő év végéig érvényben maradhatna a szerződés.  Ezt a 

kitételt is azért kell elfogadni a szerződésben, hogy ne csak lehetősége legyen.  

 

17.19  órakor megérkezik  Horváth Tamás képviselő. 

 

Mezei Attila:  Felvetésre reagálva elmondja, hogy amióta a közös cég megalakult 80-20 %-

ban, azóta a tulajdonosi közösség mindig egyöntetű döntést hozott. A két település között 

hagyományos jó kapcsolat van, és azon igyekeznek, hogy ez kiváló is maradjon. Továbbra is 

ez a cél.  Pont ezért hónapok óta többször egyeztettünk a feltételrendszerről. A képviselők ne 

gondolják, hogy csak néhány napja foglalkoznak az üggyel; az előzmény részeként nem 

most készült el az üzemeltetés váltás. Ha már a cég  megszüntetésről beszélünk, 

megjegyezni kívánja, hogy igyekeznek olyan megállapodások megkötésére, hogy továbbra 

is maradjon a jó kapcsolat.  Az Ecseri kiválási szándék jóváhagyása elé akadályt nem kíván 

gördíteni.  Bármilyen kérdést, felvetést lehető legnagyobb mértékben tolerálták.  Semmilyen 

félreértés ne legyen, ezért is tartják az együttes ülést.  Egybenhangzó szövegezés legyen.    

 

Gyenes Levente: Szavazásra bocsátja az Ecseri módosítási javaslatokat. 

 

A Gyömrői Képviselő-testület  egyhangúlag elfogadta a szövegezés módosítást. 

 

A Gyömrői Képviselő-testület a javított Üzemeltetési Szerződés Módosítás komplett szövegét 

10 igen szavazattal  1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Gál Zsolt: Előzőleg az ecseri testület már elfogadta a módosításokat,  ezért a javított, komplett 

szövegű szerződést bocsátja szavazásra. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

222/2012.(IX.25.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a 3 oldalú víziközmű 

üzemeltetési szerződés módosítást kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)  Szindikátusi Szerződés megkötése 

 

Gál Zsolt: A Megállapodás tervezetével kapcsolatban is van észrevétele. A 3. pontban 

szereplő megállapítás a két településsel ellentétes lenne a megállapodás.  Ecserre 

vonatkozóan  a … díjjavaslattól való eltérésre, továbbá Ecser  szolgáltatási területén 

keletkezett veszteségre tekintettel Ecser Község Önkormányzatának  tartozása áll fenn a 

Társasággal szemben, melynek  pontos mértékét  dec. 31-i zárással állapítják meg.  

Gyömrőiekre más felállás tartozik.  Felolvassa a szövegezést. Javasolja, hogy Ecserre is 

ugyanezzel a feltétellel kerüljön be ez a mondat,  pontos számokat szeretne látni.  Ezzel el 

fogunk számolni természetesen.  Ne úgy legyen megfogalmazva a megállapodás, hogy már 

eleve csak tartozásunk legyen. Nem is tudjuk pontosan a tartozás mértékét sem.  Az előző 

módosításban már eldöntöttük, hogy  ne legyen kivéve  víziközmű hozzájárulás elszámolása. 

Ezt a tartozás mértékénél is figyelembe kell venni.  Ne előlegezzük meg a tartozást, bár 

valószínüleg nem lesz nyereségünk.   

 

Mezei Attila:  Semmi akadálya nincs a két településre vonatkozó egyenlő megállapodásnak. 

Azt látni kell, hogy október 31-el véget ér az az időszak, amikor mind a két önkormányzat 

területéről érkezik bevétel a cég kasszájába. A november 1-t követő eltérő elszámolás miatt 

a dátum fontos.  Ecseri területtől nem érkezik szolgáltatási bevétel.  Egyetért a módosítással, 

hogy a szövegezés ugyanaz legyen mindkét település vonatkozásában, amennyiben többlet 

keletkezik az időszakban, hasonló feltétel legyen az elszámolásban; azonos elvek alapján 

kerüljön felosztásra. 

 

Gál Zsolt:  Egy gondolata van még: a  kintlévőségek kezelése az  ecseri fogyasztóknál 

november 1. után. 

 

Kertész Gyula: A Kft.-nek még lesz bevétele; elvileg jön még befizetés, hiszen az októberi 

fogyasztás ez után kerül kiszámlázásra. Tart attól, hogy lesz olyan, aki nem fogja fizetni az 

utolsó számlát. 

 

Gáspár Krisztián: Gyömrő város területén legfeljebb meddig fog üzemeltetni a kft? 

 

Kertész Gyula: 2013. dec. 31-ig  legfeljebb az új vízügyi törvény szerint. De valószínűleg 

hamarabb megszünik a szolgáltató váltás miatt. 

 

Gyenes Levente:  Nincs még pontos idő, mert folynak a tárgyalások a DMRV-vel. 

 

Gál Zsolt:  Szavazásra bocsátja a módosító javaslatát, hogy a 3. pont  a társasággal szemben 

mindkét település esetében ugyanazon feltétel rendszer szerint kerüljön sor elszámolásra. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

223/2012.(IX.25.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Gyömrő Város Önkormányzata és Ecser 

Község Önkormányzata közötti Megállapodás tervezet 

módosítását, miszerint a 3. pontban mindkét település 

vonatkozásában azonos feltétel rendszer szerint kerül  

sor az elszámolásra. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gyenes Levente: Szavazásra bocsátja ugyanezen módosítást. 

 

A Gyömrői Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosítást. 

 

A Gyömrői Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a szindikátusi szerződés javított 

szövegezését. 

 

Gál Zsolt:  Szavazásra bocsátja a javított Megállapodás tervezetet. 

 

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

határozatot hozta: 

224/2012.(IX.25.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Gyömrő Város Önkormányzata és Ecser 

Község Önkormányzata közötti Megállapodást 

írja alá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gyenes Levente:  Ezzel a módosítással lezárult egy időszak.  Kijelenti, mi magunk részéről 

bizonyítottan úgy álltunk hozzá az ecseri törekvésekhez, hogy a jószomszédi viszony 

továbbra is fennmaradjon.  Bízik benne, hogy a jó kapcsolat jövőben is így marad. A kicsit 

vitára adható okok tárgyalásakor is mindig törekedni fognak, hogy a tárgyalások 

eredményeként pozitívan jöjjenek ki.  Sok segítséget kaptak már Ecsertől. Nem jöhetett 

volna létre sok olyan beruházás, ha egyik tulajdonostárs nem segít.  Példaértékű az 

együttműködés.  Megköszöni a képviselők munkáját és a Gyömrői testületi ülést 17.29 

órakor bezárja  

 

Gál Zsolt: Megköszöni a gyömrői testület munkáját és a polgármester úrnak is köszönetet 

mond, hogy lehetőséget biztosít az ecseri testületnek a tárgyalótermük rendelkezésre 

bocsátásával az ülés folytatásához.  

 

Rövid szünet. 

17.38 órakor folytatódik a rendkívüli ülés. 
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3.)  Nyilatkozat pályázati szándékról való lemondásról 

 

Gál Zsolt:  Gyömrő Önkormányzata szeretne pályázni önállóan működő szennyvíztisztítómű 

építésére. Ez a tisztító nem kapcsolódna össze a miénkkel. A pályázat elnevezése: KEOP-

1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása című konstrukcióra A nevéből 

is látszik, hogy egy futó pályázatról van szó.  A gyömrőiek számára már  megnyert pályázat,  

szeretnék megépíteni a saját területükön egy új önálló tiszítóművet.  Ehhez szükségük van, 

hogy Ecser Önkormányzata ilyen céllal 2013. év végéig nem akar pályázni. 

 

Barta Zoltán: A hozzájáruló nyilatkozó mondatot felolvassa.  Azért került a mostani ülésre 

előterjesztésre, mert bár korábban megkaptuk az anyagot, de nem volt egyértelmű a 

szövegezés. Az  “önállóan” szó nem szerepelt az eredeti nyilatkozatban.  

 

Gál Zsolt:  Pontosítottuk a Gyömrőiekkel a nyilatkozatot. Az elsődleges megfogalmazásnál az 

volt a gond, mivel a kistérségi szennyvíztisztító telepben tulajdonosok vagyunk, akkor a 

gyömrői önkormányzat hozzáépítésével megváltoznának a tulajdoni arányok. De ez 

tisztázásra került. Nem a kistérségi telephez kapcsolódna, hanem egy teljesen önálló 

tisztítómű épül a saját területükön. Gyömrő önkormányzata  nagy beruházást tervez, 

lakótelepet kíván építetni. A közös szennyvíztelepben nem lenne változás. Az önálló 

építéhez kérik a nyilatkozatot. 

 

Hosszú János:  Ha megnyerik a pályázatot és megépítik az önálló tisztítóművüket. Mi van 

akkor,  ha nem kívánják a szennyvizüket a közös tisztítóban üzemeltetni; ezzel megnöveli a 

költségeinket. 

 

Gál Zsolt: Jelen bővítés egy 500 m
3
 kapacitású műre szól. A közös telep 2200 m

3
-éhez képest 

nem mérvadó. 

 

Barta Zoltán: Ha így is lenne, akkor nekünk annyival több lehetőségünk lenne bevezetni 

nagyobb mennyiséget. Maglód is kihasználta már a lehetőségét, Gyömrői is határon van. 

 

Hosszú János: Ezek szerint Gyömrő nem tud kivonulni a közös felhasználásból, az 500 m
3
  

nem elég nekik. Akkor tudná megtenni, ha önálló kapacitása 2000 m
3
-es lehetne.  Ekkora 

mennyiség kilépése esetén lenne nagyobb a fajlagos költségünk. 

 

Gál Zsolt: A pályázat önálló beadásra vonatkozik; arra van a létesítési engedélyük is. 

 

Barta Zoltán: Véleménye szerint a meglévő tisztítónak sem csökkent a kihasználtsága, inkább 

túl van terhelve. 

 

Hosszú János: Abban az esetben nem lesz hátrányunk, ha az önálló mű megépül is. 

 

Barta Zoltán: Jó esélye van, hogy mi önállóan nem tudunk építeni önálló tisztítót. Gyömrő 

már 4 éve készíti elő az anyagot, mostanra van engedélyük. Ha el is határozzuk az önálló 

tisztító építését, vagy a jelenlegi bővítését, akkor sem lenne 2013-ig engedélyünk, ha most 

elkezdenénk. 

 

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

határozatot hozta: 
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225/2012.(IX.25.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a 

KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és – tisztítás 

megvalósítása című konstrukcióra Gyömrő Város 

Önkormányzatának pályázati szándékról való lemondó 

nyilatkozatot. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4.)  Közbeszerzési Bizottság megválasztása 

 

Gál Zsolt: A szeptember 19-ei testületi ülésen választottunk közbeszerzési bizottságot a  

kommunális hulladékelszállítási közbeszerzési eljárásunk elbírálására. Időközben  kiderült, 

hogy bizottsági tagok nem lehetnek képviselők. Ez egy törvény módosítás miatt van, mely 

január 1-től van érvényben. Hétfőn lejárt a pályázat beadási határideje; a pályázatok bontását 

követően a Közbeszerzési Bizottságnak meg kell vizsgálni a pályázatot. A referens 

segítségével ez megtörtént, egy pályázat érkezett. A vizsgálatnak meg kell állapítania, hogy 

érvényes-e, elfogadható-e, a  lakossági hulladékszállításal megbízható-e a cég?  Egy 

érvényes pályázat érkezett, megvizsgáltuk; időközben az  írásbeli szakvélemény is 

megérkezett. A Közbeszerzési Bizottsági tagokra a referens ajánlása szerint egy műszakis, 

egy pénzügyes és lehetőség szerint a joghoz értő személyre van szükség.  Javasolja Horváth 

Zsoltot külső tagot,  Horváth István műszaki ügyintézőt, és Pokornyi Róbertné Pénzügyi 

vezetőt bizottsági tagnak. Megválasztásuk esetén, már a holnapi nap során lehetőségük van 

értékelni a pályázatot. A referens észrevételének megfelelően a pályázó a hiánypótlásnak 

eleget tett.   

 

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

határozatát hozta: 

226/2012.(IX.25.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja a 206/2012.(IX.18.) sz. határozatát, 

a Közbeszerzési Bizottság tajainak az alábbi személyeket választja: 

Horváth Zsolt 

Horváth István 

Pokornyi Róbertné. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt: Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 17.47 órakor lezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 Gál Zsolt Barta Zoltán 

 polgármester jegyző 


