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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 8-án  18.05 

órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  Házasságkötő termében   

2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt: Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán: Zoltán jegyző 

 

Horváth Tamás, Hosszú János, Jármai Zoltán, Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi 

Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

 

Később érkezett: dr.Petky Ferenc képviselő 

 

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

határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

 

1.)  Széchenyi utca felújítás közbeszerzés elbírálása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  A köztisztaságról, a hulladékkezelésről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és a 

környezetvédelemről szóló 17/2005. (X.14.) sz. rendelet 4. sz. mellékletének (A 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja) 

hatályon kívül helyezése 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

3.)  A közüzemi víz- és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 19/2007./XII.13./. 

sz. rendelet díjakra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

4.)  A Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft és a Gyömrői-Maglód-Ecser Szennyvíztelep 

Üzemeltető Kft.  ügyében tájékoztatás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  Iskolai gázkazánok ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  Forrás biztosítása az EKO Kft. részére csapadékvíz elvezető árok építésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Csercsa Márton  Ecser, Petőfi u. 35/a. sz. ingatlan vételi ajánlata Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.)  Jakab Ibolya  Ecser, Bezerédi u. 1. sz. ingatlan vételi ajánlata  Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 



2 
 

9.)  Ecseri Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

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

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Széchenyi utca felújítás közbeszerzés elbírálása 

2.)  A köztisztaságról, a hulladékkezelésről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és a 

környezetvédelemről szóló 17/2005. (X.14.) sz. rendelet 4. sz. mellékletének (A 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja) 

hatályon kívül helyezése 

3.)  A közüzemi víz- és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 19/2007./XII.13./. 

sz. rendelet díjakra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 

4.)  A Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft és a Gyömrői-Maglód-Ecser Szennyvíztelep 

Üzemeltető Kft.  ügyében tájékoztatás 

5.)  Iskolai gázkazánok ügye 

6.)  Forrás biztosítása az EKO Kft. részére csapadékvíz elvezető árok építésére 

7.)  Csercsa Márton  Ecser, Petőfi u. 35/a. sz. ingatlan vételi ajánlata Zárt ülés! 

8.)  Jakab Ibolya  Ecser, Bezerédi u. 1. sz. ingatlan vételi ajánlata  Zárt ülés! 

9.)  Ecseri Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) Széchenyi utca felújítás közbeszerzés elbírálása 

Gál Zsolt polgármester: A testület úgy döntött, hogy a Széchenyi utca felújítására meghivásos 

közbeszerzést írt ki. A közbeszerzési szakértőnktől kaptunk egy írásbeli véleményt a 

beérkezett pályázatokról; valamint a közbeszerzési eljárás menetét ismerteti.  3 pályázó lett 

meghívva az eljárásba. A cégek közül 2 adott be pályázatot; ez a múlt hét szerdai napon 

borítékbontással vált ismertté.  A referens hiánypótlásra szólította fel az egyik pályázót.  Ma 

reggelig beérkezett a módosított ajánlat. A Közbeszerzési Bizottság 8 órakor tartott ülést; 

majd egy ártárgyalást zajlott a cégek képviselőivel. A Hermaber Kft. ajánlata  nettó 

37.706.102 Ft, a GeoWay Kft.-jé  29.500 eFt-ra módosítva lett. Ezt a módosítás anyagát 

koradélután megküldte részünkre, amit továbbítottunk a testületi tagoknak.  A 

Közbeszerzési bizottság érvényesnek minősítette az anyagot.  A testületnek lehetősége van 

jelen ülésén nyertes eredményt hirdetni; a kötelező 10 + 1 napos várakozási idő után 

szerződést megkötheti a vállalási áron, vagy elutasíthatja a pályázatot. A referens közölte  

névszerinti szavazást kell elrendelnie. Kéri  képviselőket elfogadni, elutasítani vagy 

tartózkodni a szavazás során. Kéri az észrevételeket a pályázatokkal kapcsolatban. 

 

Hosszú János képviselő: Véleménye szerint vannak ennél fontosabb dolgok, mint a Széchenyi 

utca felújítása. A pénzügyi helyzetünket áttekintve azt javasolja, hogy ne végezzük el ezt a 

beruházást.   

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A faluközpontot ne hanyagoljuk el. Várjuk a befektetőket, 

vállalkozókat, hogy Ecseren telepedjenek le. De akik beérkeznek a faluba milyen kép 

fogadja őket?  
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Hosszú János képviselő: Lényegesebb feladat lenne a Kálvária utcáinak rendbetétele. A 

Széchenyi  utca nem fog rosszabb állapotha kerülni.  Amíg van szilárd útburkolat nélküli 

utca, azt kellen inkább rendbetenni. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Bárki bejön a faluba,  nem a Kálvária utcát nézi.  Ha valaki 

körülnéz a településen a fő útvonalon, ahol zajlanak a nagy  közösségi rendezvényeink, a 

búcsú, stb. milyen kép fogadja? Ha sikerül pályáznunk, akkor azt használjuk fel majd 

útépítésre. A korábbi képviselő-testületnek is szándéka volt, hogy rendezze a faluközpontot,; 

ide terveztette az új hivatalt, a templomkertet is megvettük.  A legutóbbi útépítésünk 

költségeit ismerve - mennyibe került a Kálvária és a Jókai utca aszfaltozása - 70 milliós 

tétel. A Kálvárián először a csapadékvíz elvezetést kell megoldani; és az útépítést csak 

ezután lehet majd elkezdeni. Elsődlegesen a falu belsőt kell megcsinálni. Ha tudunk 

pályázni, akkor az erőnket  az utcák burkolására kell összpontosítani.  Ezzel a pénzzel, 

amibe most a Széchenyi utca kerül, csak egy fél utcát tudnánk megcsinálni a Kálvárián. Úgy 

gondolja, hogy legalább egy kulturált utcánk legyen.  Ha tudunk pénzhez jutni, akkor erre 

orientáljunk. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Azért is maradt el a Kálvária utcáink burkolása, mert jelentős 

tehergépjármű forgalom terheli a beépítések során. Ezek nagyjából lezajlottak (pl. Szent 

Antal utcában).  Ezt is nagyon fontos, hogy mindenképpen  megcsináljuk.  Reméljük, hogy 

az elkezdett munkákat folytatni tudjuk az elmaradt csapadékvíz árkok építésével; a 

kapubejárókhoz átereszek elhelyezésével. Így az előkertek, utcafrontok a lakosok 

segítségével rendeződhetnek.  Egyelőre nincs rá forrás. Remény van, hogy lesz erre 

pályázati pénz és ütemezetten, ahogyan épül be a Kálvária, lesznek aszfaltos utak.  Ahogyan 

először a Kálvária utcát, utána a Szent István utcát sikerült leburkolni.  Nagyon sajnálja, 

amikor parcellázva lettek a telkek, nem gondoltak arra, hogy az utcák is legyenek rendbe 

téve, és még a csapadékvíz elvezetésére sem gondoltak. Ezt most sokkal nehezebben tudjuk 

rendbetenni. A beérkezett pályázatokkal kapcsolatban az írásbeli szakvéleményre 

észrevétele van-e a képviselőknek? 

Közbeszerzési referens iránymutatása alapján a határozati javaslata: A képviselő-testület 

állapítsa meg, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt.   A referens véleménye és a 

közbeszerzési bizottság  megállapítása szerint is eredményes volt.. Második lépésben a 

Geoway Kft. ajánlata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére; a Hermaber Kft. ajánlata 

szintén. A testület állapítsa meg, hogy a Geoway Kft. és a Kvadrát 2000 Kft. közös ajánlata 

volt a legalacsonyabb, 29.500.000 Ft + ÁFA.  A névszerinti szavazás eredményeként 

hirdessen nyertest. 

 

Barta Zoltán jegyző: Névsor szerint felolvassa a képviselők neveit, akik szóban jelzik, hogy 

egyetértenek a határozati javaslattal. 

Horváth Tamás képviselő: igen, 

Hosszú János képviselő: nem,   

Jármai Zoltán képviselő: igen,  

Gál Zsolt polgármester: igen,   

Szilágyi Károly alpolgármester: igen, 

Szeverné Csekei Csilla: igen. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 
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164/2013.(VII.08.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Széchenyi utca meglévő útburkolatának és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása I. 

ütem” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során, az eljárást lezáró 

döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

1.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

2.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a GEOWAY Mérnöki és Szolgáltató Kft. és 

Kvadrát 2000 Építőipari Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő 

alkalmas a szerződés teljesítésére. 

3.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a HERMABER Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. és PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. közös ajánlattevő ajánlata érvényes, 

az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

4.) A képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás során a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a GEOWAY Mérnöki és Szolgáltató Kft. és Kvadrát 

2000 Építőipari Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő tette. Ajánlati ára 29.500.000 forint+ÁFA. 

5.) A közbeszerzési eljárás nyertese a GEOWAY Mérnöki és Szolgáltató Kft. és Kvadrát 

2000 Építőipari Szolgáltató Kft. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

Gál Zsolt polgármester: A közbeszerzési fellebbezési határidőket betartva július 19-én vagy 

20-án a polgármester aláírhatja a szerződést az ajánlat szerint. Erre kéri a felhatalmazást. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

165/2013.(VII.08.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a GEOWAY Kft.-vel a 

Széchenyi utca útburkolatának és csapadékvíz-elvezető rendszerének 

felújítása I. ütemére az ajánlat szerinti tartalommal és a 29.500.000 Ft + ÁFA ajánlati árral a 

szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. július 20-ig 

 

 

2.)  A köztisztaságról, a hulladékkezelésről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és a 

környezetvédelemről szóló 17/2005. (X.14.) sz. rendelet 4. sz. mellékletének (A 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének 

díja) hatályon kívül helyezése 

 

Gál Zsolt polgármester: Lényegében a szemétszállítási díjról szóló rendelet mellékletének 

hatályon kívül helyezése a napirend. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az új hulladékkezelési törvény szerint az árhatósági szerepét elveszítette 

a testület. Ezért az idevonatkozó rendelet 4. mellékletét kell hatályon kívül helyezni.  A 

szolgáltató bizonyos korlátokon belül dönthet az ár tekintetében – tavaly júniusban érvényes 

díj 4,2 %-os inflációval növelt értéke - ,  ezen felül az Energia Hivatal dönt. Javasolja az 

előterjesztés szerinti rendelet módosítását. 

 

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

alábbi rendeletét: 
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13/2013. (VII.08.) számú rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megalkotta a 13/2013.(VII.08.) sz. rendeletét a köztisztaságról, a hulladékkezelésről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és a környezetvédelemről szóló 17/2005. (X.14.) számú 

rendelet  módosításáról. 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(Ht.) 47. § -ában és 91.§ (2) bekezdésében megállapítottakra tekintettel, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Ht. 35.§-ában rögzített feladatkörében az alábbiakat 

rendeli el: 

1.§ 

(1) Hatályát veszti a köztisztaságról, a hulladékkezelésről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről 

és a környezetvédelemről szóló 17/2005. (X.14.) számú rendelet  4. sz. melléklete. 

2.§ 

E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

3.)  A közüzemi víz- és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 

19/2007./XII.13./. sz. rendelet díjakra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezése 

 

Barta Zoltán jegyző: Ugyanezt tudja elmondani a víz- és csatorna díjak tekintetében. Ezeknél 

az árak meghatározója szintén nem az önkormányzat.  Jelen pillanatban a szolgáltató 

rendelkezhet a díjról. Ezt követően ugyancsak az Energia Hivatal. 

 

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

alábbi rendeletét: 

14/2013. (VII.08.) számú rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megalkotta a 14/2013.(VII.08.) sz. rendeletét  

a közüzemi víz- és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 19/2007. (XII.13.) 

számú rendelet módosításáról.  

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény (Ht.) 3. § -ában megállapítottakra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés l) pontjában az alábbiakat rendeli el: 

1.§ 

(1) Hatályát veszti a közüzemi víz- és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 

19/2007. (XII.13.) számú rendelet. 

2.§ 

E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

4.)  A Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft és a Gyömrői-Maglód-Ecser Szennyvíztelep 

Üzemeltető Kft.  ügyében tájékoztatás 

 

Gál Zsolt polgármester: Előző testületi üléseken többször téma volt, hogy a Gyömrő 

víziközmű  és a szennyvíztelepet üzemeltető kft.-ékből valamilyen formában ki kellene 
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válnia az Ecseri Önkormányzatnak.  Ezeknek a cégnek a a pénzügyi átvizsgálását 

kezdeményeztük,  ami közelebb visz, hogyan tudunk a cégből kiszállni.  Két héttel ezelőtt 

egy könyvvizsgáló céget felkértek tekintse át, milyen lehetőségeink van a kft.-ből kiválásra.  

Korábban a Gyömrő és Térsége Vkm. Kft. 17 milliós számlát állított ki 

Önkormányzatunknak. Ez abból adódott, hogy a gyömrői cég által meghatározott önköltségi 

árhoz képest az ecseri testület kevesebb fogyasztói díjat határozott meg. A kettő közötti 

különbséget számlázta ki részünkre. Ezen kívül egyéb költségeket  is megjelenített. Ezzel 

próbálta az önkormányzat adósságállományát növelni. A könyvvizsgálat során eddig az 

került megállapításra, hogy az ivóvízdíj önköltségénél a víz kitermelés díját megosztották 

Ecserre és Gyömrőre.  Holott Ecser nyomott vezetéken kapja a vizet a fővárostól; nem 

kutakból nyeri.  A kft. ügyvezetésével egyeztettük, ill. az önkormányzattal is volt egyeztető 

tárgyalásunk. Az észrevételeinket eléjük tártuk, és további egyeztetést kértünk.  Csütörtökön 

a Gyömrői Önkormányzat képviselői, és a víziközmű kft. vezetése, valamint  Szilágyi 

Károly alpolgármester úr, továbbá a könyvvizsgáló cégtől 2 szakember  megpróbálja  

rendezni a vitás kérdéseket. Bízik benne, hogy pozitív eredményel.  Képviselő-testületünk 

álláspontja, hogy a közös cégből igyekezzünk úgy “kiszállni”, hogy a végelszámolás ne 

legyen mínuszos. De a tárgyalás eredményeként talán pozitiv eredményt is elérhetünk.  

 

18.24  órakor megérkezik dr. Petky Ferenc képviselő. 

 

Gál Zsolt polgármester: A dabasi székhelyű víziközmű cég a DAKÖV Kft.-vel szerződést 

kötöttek a gyömrőiek. Ennek  eredményeképpen  VIII.1-én Gyömrői önkormányzat a 

víziközműhálózatának és csatornahálózatának üzemeltetését teljes vagyon átadással a 

DAKÖV-re bízza. Ezzel a közös cégünk a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 

“alvó céggé” válik.  Ebben a hónapban tudjuk csak lebonyolítani a közös ügyeink lezárását. 

Amennyiben a jövőhéten, vagy akár ezen a héten meg tudunk velük egyezni, akkor újabb 

rendkívüli ülésre lesz szükség. Erre  csak akkor kerül sor, ha lesz tényleges eredménye a 

tárgyalásoknak.  Szavazásra most nincs szükség, ez csak tájékoztató jellegű napirend volt.  

 

5.)  Iskolai gázkazánok ügye 

 

Gál Zsolt polgármester:  Előző ülésen beszélt róla, hogy az iskolában a biomassza kazán 

átakásra került, június 30-ával a munkaügyi központ, ill. a Belügyminisztérium felé az 

elszámolás is megtörtént. A május 15-ei képviselő-testületi ülésen 11 milliós keret 

összegben megbízta a testület, hogy a gázkazánok cseréjét is végeztesse el. A tervezése 

megtörtént, a engdélyezése folyamatban van. A TIGÁZ hozzájáruló nyilatkozatot várjuk. A 

hálózat új csőrendszere kb. 90 %-os készenlétben van. Az elektromos bekötés még nem 

készült el, hiszen ez csak az új kazánok beszerelése után lehetséges.  Még hátra van némi 

csőrendszer kiépítése.  A beruházás finanszírozására a testület  11 milliós keretösszeget 

különített el. Az iskolai biomassza kazán programot testületi megbízás alapján eddig az 

EKO Kft. végezte; a további számlákat is nekik állították ki a gázkazán csere keretében is. 

Nagy jelentősége nincs, hogy a kft-én vagy az önkormányzaton keresztül teljesítsük a 

beruházást. A pénzügyi elszámolás egyben kezelése és praktikussági okokból kéri a testület 

felhatalmazását, hogy az összeg átcsoportosításra kerüljön az EKO Kft. részére. 

 

Hosszú János képviselő:  Kértünk-e be árajánlatokat? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A tervező által ajánlott készüléket a listaárhoz képest sikerült 

lealkudni.  Így ez kb. 2 milliós összegre csökkentettük.  Az ilyen nagyobb beruházás és több 

tétel vásárlása esetén van lehetőség alkudni. A területi képviselőtől az átlagnál nagyobb %-
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os árcsökkentést sikerült elérni a hosszú távú munka reményében.  A szerelvények adottak; 

a készülék és a szivattyú jelentős tétel. Amikor meg lesz a végösszeg,  minden képviselőnek 

szeretné elküldeni a teljes anyagot.  Reményei szerint a keretösszegből ki kell jönnie a teljes 

beruházásnak.  

 

Hosszú János képviselő: Utánanézett az interneten az áraknak. Ezeknél a típusú kazánokná 

kell egy szivattyú, érzékelő, stb.; ami nem akkora tétel, amennyi elhangzott. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Szeretné felhívni a képviselő-társ figyelmét, hogy az nem 

egy, hanem 6 szivattyú, ami ehhez a berendezéshez kell. Ezen kívül  külső és belső tároló is 

szükséges; ez mind-mind  olyan tétel, ami jelentősen emeli a végösszeget. Ő nem gépész, de 

igyekezett mindennek utánajárni.  A tervek adottak, ahhoz keresett anyagot, ill. 

márkaképviseletnél sikerült alacsonyabb összeget kialkudnia. 

 

Hosszú János képviselő: Ismerteti az általa kiszámított költségeket.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A tervező két típust ajánlott; az előbbi típust preferálta. Bár ő 

a Wolf kazánforgalmazó céget ismeri jobban. Több munkájához náluk vásárolt, így van 25 

% kedvezménye. De nem tudtak a tervezéstől eltérni.  A családi házak esetében az a 

tapasztalata, hogy a Wolf kazán rendszerét kb. 5 millió Ft-ból lehet megvalósítani, olyan 

típusú kazánból, ami megbízható. Az előbb említett engedményt tudta elérni. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Mindenkinek látni kell, hogy ha megoldható, senki nem hagyja, 

hogy az árak elvigyék a pénzt.  

 

Hosszú János képviselő: Úgy véli, hogy nem ekkora az ára a beruházásnak,  szerinte 2 

millióból a teljes megoldható. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ő is örülne, ha sikerülne ezt az árat elérnie. Felkéri Hosszú 

Jánost, hogy nézzen utána és értesítsen minket az eredményről. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezekkel a tételekkel természetesen mindenkinek el kell számolni. Ha 

valamelyik képviselő olcsóbban be tudja szerezni a szükséges berendezéseket, akkor kéri a 

segítségét.  A kiegészítők drágították a költségeket.  A biomassza kazánnal való összekötés 

speciális berendezéseket igényel. Emiatt egyeztetést folytattak a tervezővel is , valamint 

több céggel felvették a kapcsolatot. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Úgy tűnik, hogy kft.-ével összességében készíttetjük el a 

beruházást, úgy, hogy az  iskola az önkormányzat tulajdonában van. Ha az EKO kft. 

vásárolja az eszközöket; az ő nevén szerepelnek a számlák is. Ha később bármit javíttatni 

kell, akkor pénzügyileg hogyan lehet majd rendezni, pl. érvényesíteni a jótállás? Szerint 

ezzel némi pénzügyi katyvasz alakul ki.  Úgy gondolja, hogy az önkormányzat az iskola 

fenntartója, ezért a kazán az önkormányzat tulajdonában maradjon. Leltárba kell venni, stb. 

Azt támogatja, hogy az önkormányzat vásárolja meg. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az EKO kft. a teljes beszerzést és a kivitelezést végzi, amiről a 

beruházás végén kiállít egy számlát. Ezek után úgy történik az elszámolás, hogy a számla 

alapján az önkormányzat az Eko kft.-től megveszi, ill. átveszi a berendezéseket. Így az az 

önkormányzat vagyonába bekerül. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: Véleménye szerint ez egy csomó pénzügyi veszteség; átutalások 

miatti  banki költség, stb. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Ennél a beruházásnál a legfontosabb az volt, hogy a két kazánkör 

egyszerre készüljön el. A biomassza kazánnál tudtunk alkudni a beszerzésnél, mert az 

értékesítő cégnél remény volt további beszerzésre.  Ha ezt mi, mint önkormányzat vesszük 

meg, és nem a beruházást bonyolító Eko Kft, akkor nem kapjuk a 15 %-os kedvezményt. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Most működik az Eko kft., de ha  két év múlva nem működik, mi 

lesz? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Mi átvesszük a kft.-től elszámolás alapján a teljes beruházást a 

berendezésekkel együtt. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek szerint most “behunyjuk” a szemünket és megszavazunk 

egy keretet azzal, hogy ebből reményeink szerint elkészül a kazáncsere. Ehelyett legyen egy 

pontos elszámolás, külön napirendi pontként tárgyalja a testület és kapjon minden képviselő 

részletes kimutatást a költségekről. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Természetesen minden beruházásnál volt elszámolás, ennél is 

megteszik. Semmi akadálya nincs a kérésnek. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Ha lesz már kész anyaga, amely tartalmaz minden 

kiegészítőt is, mindenkinek kiküldi.  Ettől függetlenül, aki tud még jobb árat kialkudni, 

akkor az segítsen. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Saját maga is azt teszi, hogy tartós fogyasztási cikk vásárlásnál 

az interneten is utánanéz, hol lehet olcsóbban hozzájutni. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Mindenkinek van erre lehetősége; ezért is javasolta, hogy aki 

tud, segítsen. Egyébként többen döntöttünk a kazán felett, nem a polgáremster vagy az Eko 

kft. vezetője találta ki, hogy melyiket vásárolják meg. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazást, hogy a korábban meghatározott 11 milliós 

keretösszeg pontos elszámolás alapján kerüljön az Eko kft.-hez.  A testület hatalmazza fel, 

hogy az Eko kft-vel kössön szerződést az iskolai gázkazánok beszerzésére és beszerelésére. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

166/2013.(VII.08.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az iskolai új gázkazánok beszerzésére  

és beépítésére elkülönített 11 millió Ft-os keretösszeg vonatkozásában  

kössön szerződést az EKO Kft.-vel a beszerzés és a beruházás végrehajtására.  

A keretösszeg átutalása az EKO Kft. részére  

tételes elszámolás alapján kerüljön sor. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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6.)  Forrás biztosítása az EKO Kft. részére csapadékvíz elvezető árok építésére 

 

Gál Zsolt polgármester: A testület a költségvetésében 3 millió  Ft keretösszeget különített el a 

csapadévíz árkok kiépítési beruházás elkezdésére. A Belső Kálvárián az egyik utcában csak 

részben, az egyik oldalon, ill. a másik utcában egy szakaszon két oldalon készült el az árok 

földmunkája.  Folyamatos gond, hogy nagyobb esőknél bemossa a víz az oldalát. Azért, 

hogy a házak előtti behajtók, előkertek ne sérüljenek, és ne a szilárd burkolat után kelljen 

bontani,  az árkok kiépítését folytatnánk. Ehhez pénzre van szükség.  Egyik tétel az 

átereszek költsége. Az ingatlantulajdonosok részéről mindennapos kérés, hogy az  

önkormányzat  biztosítson 300-as átereszt. A korábbi gyakorlatnak megfelelően egy-egy 

ingatlanhoz egy db 300-as műanyag átereszt adott az önkormányzat. Erről 2010-ig egy 

pontatlan nyilvántartás volt.  Azóta igyekszünk ezt pontosan vezetni.  Maga az áteresz 

beszerzési költsége 1 db esetén kb. 20eFt. A csapadékvíz árkok kiépítésének másik költsége 

a markoló üzemeltetési költsége, ill. a teherautó földszállítási költsége.  Ehhez terveztük be a 

3 milló Ft-ot.  Kéri a testületet - természetesen elszámolás alapján –, hogy bekerülési 

költségtől függően 100 vagy 50 db áteresz megvételére és elhelyezésére az elkülönített 

összeget megkaphassa.   Járuljon hozzá a testület, hogy ezeknek az átereszeknek a 

folyamatos telepítését elkezdhessék. Adjon a testület megbízást, hogy szerződést köthessen 

az Eko kft.-vel és kifizethesse a munkálatokat.  Nem fedett árkokl beszélünk, hanem nyílt 

szikkasztó árkokról. 

 

Hosszú János képviselő:  Van-e erről egy előzetes költségbecslés? Egyáltalán mennyibe fog 

ez kerülni? Készült-e felmérés, hogy milyen hosszúságú árkot kell kiépíteni, hány db áteresz 

kell? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Van ilyen felmérésünk;  megvan az összes kálváriás utca teljes 

hossza, és az ingatlanok száma alapján hány db áteresz kell. Az elkülönített 3 millió Ft nem 

lesz elegendő, hogy a teljes Kálvárián elkészüljön a beruházás.  Lényegesen többe fog 

kerülni, mire az összes utcában elkészül.  Az áteresz csövek száma most nincs nála, az utcák 

hossza pedig a számítógépén van.  Ezért most pontos számot nem tud mondani. 

Hozzávetőlegesen csak a cső megvásárlása kiteszi ezt az összeget. 

 

Hosszú János képviselő: Hogy fogjuk eldönteni azoknál a telkeknél, ahol még nem is készült 

el a ház, hova tesszük az átereszt? Kit kérdezünk meg? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Megtudjuk a földhivatali nyilvántartásból helyrajzi szám alapján a 

tulajdonos nevét, címét és megkérdezzük.  Kiértesítjük a lakókat, milyen munkálatok fognak 

kezdődni. Szórólapon tájékoztatást adunk. Ilyen jellegű kérdésnél nyilatkoztatjuk a 

tulajdonos, hogy hová szeretné a bejáróját.  De mivel föld árokba kerül elhelyezésre a 

műanyag áteresz cső, később elmozdítható. Ha a későbbiek során neki nem felel meg.  

Ütemezési tervet is készített Kun Attila ügyvezető, hogy a kft. dolgozói  milyen tempóban 

tudnak haladni. Ezt a munkát már szerette volna tavasszal elkezdeni, de más fontos 

beruházások miatt el torlódott. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Tudni kell, hogy a Belső-Kálvárián jobboldali a beépítési 

oldal, ezért nagyjából tudható, hová kerülnek a bejárók. Az önkormányzat csak egy átereszt 

finanszíroz, kettőt nem. Önállóan nem lehet eldönteni, hogy melyik oldalra építkezzen, az 

építési szabályozás szerint jobboldali beépítés a kötelező. 

 

Hosszú János képviselő:  A nagy lejtés miatt készült kétoldalt árok?  
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Gál Zsolt polgármester: A vízfolyás irányú felső árok készült el. Ha beépül a Kálvária, akkor 

ugyanúgy összegyűlik az út szélén. Nagy esőzésnél látszik igazán.  Van ahol átvezetik a 

lakosok az úton keresztül a vizet. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Javasolja, hogy a telepi utcákban is nézzék át az árkok állapotát. 

Pl. a Gagarin utcában és a bekötő utcák egyes szakaszon vannak problémás helyek. 

 

Gál Zsolt polgármester: Több helyen van problémás árok szakasz. Van ahol olyan kicsi az 

átmérője az áteresznek, hogy szét kell szedni és újat beépíteni. Egy cső kb. 20eFt,  A 

Kálvárián kell több mint 100 db szükséges. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A telepen van nagyon “súlyos” helyek, át  kell nézni azt is. Lehet, 

hogy itt elég lenne 10-20 db beépítése. Mikor fejeződik be a beruházás? 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata, hogy a költségvetésben szereplő 3 millió Ft-ot 

tételes elszámolás alapján az Eko kft.-nek átutalhassák; és ezt felhasználhassa az átereszek 

beszerzésére és a munkagépek üzemeltetésére. Mivel nemcsak ezt a munkát csinálja a gép, 

ezért majd egy-egy szakasz elkészültét jelentik és számolják el.  Ebben az évben 

valószínűleg nem fog befejeződni az ároképítés; csak el tudjuk kezdeni. A kritikus potonkon 

fogjuk kezdeni. A telepen elkezdődött a munka az Arany János utcában, illetve az Ady 

Endre utcában; és amikor itt végzünk, akkor természetesen a többi utcát is át fogjuk nézni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mekkora összeg került felhasználásra már a 3 millióból? 

 

Gál Zsolt polgármester: Még nem használtak belőle fel, ezért kéri a testület felhatalmazását. 

 

Hosszú János képviselő: Megint nem tudjuk, hogy pontosan mekkora munkához és 

költséghez adjuk a hozzájárulásunkat.  Ha készült volna egy korrekt költségbecslés, 

felsorolva mire és mekkora összeget kell fordítani, megalapozott döntést tudnánk hozni.  Ha 

most megszavazzuk a kérést, és átutaljuk a 3 milió Ft-ot nem is tudjuk igazán, hogy mire 

bízzuk meg a polgármestert.  Mi lesz ennek a vége?  Pl. a Széchenyi utcának a teljes 

bekerülését sem tudjuk. Most csak az ismert, hogy a hídig fog elkészülni. Kellett volna egy 

költségbecslést, ennek ismeretében lehetne jól döntést hozni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Erre már volt idő, hogy a kft. vezetője összeállítson egy 

előterjesztést pontos adatokkal. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Semmi gond, a következő testületi ülésre pontos költségbecslés 

készül. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ne várjunk addig; Kun Attilának van egy hete, készítse el a 

költségbecslést és döntsünk rendkívüli ülésen. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A napirendben nem született döntés, azt elhalasztják a következő 

ülésre. Mivel a következő napirendek 7.)  Csercsa Márton  Ecser, Petőfi u. 35/a. sz. 

ingatlan vételi ajánlata; 8.)  Jakab Ibolya  Ecser, Bezerédi u. 1. sz. ingatlan vételi 

ajánlata személyi kérdést érintenek, ezért 18.50 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az ülés 18.54  órakor a továbbiakban nyílt ülésként folytatódik. 
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