
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 

07.55 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 

 

Horváth Tamás, Hosszú János, , Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly 

képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Igazoltan hiányzik: Jármai Zoltán, dr. Petky Ferenc képviselők 

 

 

Gál Zsolt: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület  5  fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontot. 

 

1.)  Települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása Ecser községben 

közbeszerzési pályázat elbírálása 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

 

Gál Zsolt: A héten hétfőn lejárt a közbeszerzési pályázatunk beadási határideje, egy ajánlat 

érkezett. Kedden megalakult a Közbeszerzési Bizottság és 10 órakor megtartotta ülését, 

melyről elkészült jegyzőkönyv kiküldésre került.  A bizottság döntési javaslata:  

1.) A képviselő-testület állapítsa meg, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt.  

2.) A képviselő-testület állapítsa meg, hogy az A.S.A. Magyarország Kft. ajánlata 

érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

3.) A képviselő-testület állapítsa meg, hogy az eljárás során az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot az A.S.A. Magyarország Kft. tette, erre tekintettel a  

Képviselő-testület az eljárás nyertesének az A.S.A. Magyarország Kft.-t hirdesse ki.  

 

A három pontban egyszerre lehet szavazni.  Javasolja a Közbeszerzési Bizottság javaslatát 

elfogadni. 

Kéri a képviselők névszerinti szavazását.  

Gál Zsolt, Horváth Tamás, Hosszú János, , Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly 

névszerinti szavazás alkalmával egyöntetően elfogadták a javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

227/2012.(IX.27.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megállapítja, hogy a 

“Települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása  

és ártalmatlanítása Ecser községben” közbeszerzési eljárása 



eredményes volt. 

A testület megállapítja, hogy az A.S.A. Magyarország Kft. ajánlata 

érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

A testület megállapítja, hogy az eljárás során az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot az  

A.S.A. Magyarország Kft. tette, erre tekintettel 

a képviselő-tstület az eljárás nyertesének az  

A.S.A. Magyarország Kft.-t hirdeti ki. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt:  Megköszöni a képviselők megjelenését,  lezárja az ülést 8.00 órakor. 

 

K.m.f. 

 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 

 


