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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én 

8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

Ülés helye: Ecser Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobája   Ecser, Széchenyi u. 1. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt: Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán: Zoltán jegyző 

 

Hosszú János, Horváth Tamás, Jármai Zoltán, Dr. Petky Ferenc Szeverné 

Csekei Csilla képviselők  

Szilágyi Károly képviselő később érkezett ( 8.10) 

 

Ferancz Józsefné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

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

határozatképes. Ismerteti a rendkívüli ülés javasolt napirendi pontjait.  

 

1.) Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft üzletrészének értékesítése 

2.) Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft végelszámolással, jogutód 

nélküli megszüntetése 

3.) Speciális ételek készítési feltételeinek megteremtése az Önkormányzati Konyhán 

4.) Járda felújítási ügyek 

 

Gál Zsolt polgármester: Javaslatot tesz egy ötödik napirendi pont felvételére, ami a hulladék 

elszállítással kapcsolatos. Elfogadásra javasolja: 

1.) Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft üzletrészének értékesítése 

2.) Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft végelszámolással, jogutód 

nélküli megszüntetése 

3.) Speciális ételek készítési feltételeinek megteremtése az Önkormányzati Konyhán 

4.) Járda felújítási ügyek 

5.) Szemétszállítással kapcsolatos lehetőségek 

 

A képviselők egyhangúlag elfogadják a módosított  napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft üzletrészének értékesítése 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Ismerteti a képviselőkkel, a Gyömrő és Térsége Víziközmű 

Szolgáltató Kft előkészített határozatát. Elmondja hogy pontos összegről továbbra sincsen 

tudomásunk. 

 

Dr.Petky Ferenc képviselő: Érdeklődik, hogy az ügyvédek mit szólnak, mit javasolnak. 

 

Gál Zsolt polgármester: Dr. Petky Ferenc képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az 

ügyvédek a mielőbbi kilépést javasolják, de ezzel a határozattal nem lehet mit kezdeni. 
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8.10: Szilágyi Károly képviselő megérkezett. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mivel a mai napon ebben az ügyben nem lehet döntést hozni, 

kéri, hogy amikor legközelebb ez a téma napirendre kerül, akkor a testületi anyagban 

kerüljön kiküldésre a könyvvizsgálók illetve az ügyvédek állásfoglalása is. 

 

Barta Zoltán jegyző: Dr.Petky Ferenc felvetésére válaszolva elmondja, hogy ez nem ilyen 

egyszerü, mert az egyeztetések nem feltétlenül írásban, hanem telefonon és személyesen is 

történtek. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Elmondja, hogy a kérdéseit, felvetéseit nem kötözködésből 

mondja, hanem ő az egészről nem tud semmit. 

 

Gál Zsolt polgármester: Elfogadja a képviselőtől, hogy a kérdések jószándékúak, de nem érti, 

mivel erről a témáról már több esetben beszélt a testület. 

 

Hosszú János képviselő: Észrevételezi, hogy az emlékeztető szerint Ecser a tárgyalásokon 

ismételten nem vett részt. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezek nem tárgyalások voltak, hanem egy megbeszélés. Amire 

meghívót kaptunk, azon résztvettünk.  Erre az utolsóra ismételten nem kaptunk meghívást. 

Egyébként ez a szennyvíztelep kft-ről szóló megbeszélés. 

 

A képviselő-testület nem hozott határozatot a napirendben. 

 

2.) Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft végelszámolással, jogutód 

nélküli megszüntetése 

 

Gál Zsolt polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a cég végelszámolását megkezdték. A 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-nek van kapcsolata a DAKÖV-el nekünk 

nincsen kapcsolatunk velük. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Érdeklődik, hogy mi lesz a Kft-ben lévő eszközökkel? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezek sorsa majd a végelszámolás során döl el. Túl nagy 

eszközállomány nincsen. Maga a Kft annak idején a Maglódiak miatt jött létre. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Érdeklődik, hogy a Maglódiaknak mi a véleményük erről? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ők is a cég megszüntetése mellett vannak. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Érdeklődik, hogy ez az egész Ecsert mennyiben érinti?  

 

Gál Zsolt polgármester: A telepben a tulajdonrésze megmarad Ecsernek.Az üzemeltető lesz 

más. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal –  ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással– az alábbi 

határozatot hozta: 

253/2013.(XII.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
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hozzájárul a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep  

Üzemeltető Kft végelszámolással, jogutód nélküli megszüntetéséhez. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.) Speciális ételek készítési feltételeinek megteremtése az Önkormányzati Konyhán 

 

Gál Zsolt polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a jövő évtől az önkormányzatnak 

kötelező lesz a speciális étrend biztosítása is. Az előírások betartásához a konyha területén 

kisebb átalakításokat kell végezni. Jelenleg egy gyermek van, aki ilyen speciális étrendet 

igényel. Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos átalakítás költsége 98 000 Ft+ ÁFA lenne az 

árajánlat szerint. A munka másik fele az ÁNTSZ vizsgálatban előírt módosításokat érinti. 

Mosogató áthelyezés, raktár padlóburkolat javítás. Ezen kívül még harmadik feladat is van, 

az élelmezésvezető irodáját ki kell alakítani. A három munka összesen 386 000 forint + Áfa. 

Erre kéri a testület támogatását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –  tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

254/2013.(XII.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Önkormányzati Konyha átalakítási munkálataira 

(speciális ételkészítés feltételeinek biztosítása, 

valamint a Népegészségügyi Intézet előírásainak teljesítése), valamint az iroda kialakítása 

386.000 Ft + Áfa összeget biztosít.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

4.) Járda felújítási ügyek 

 

Gál Zsolt polgármester: Elmondja, hogy három nagyon problémás részről van szó. Megnevezi 

a három területet. Széchenyi utca, Rákóczi utca, és a hatos őrháznál a buszmegálló. Az 

előzetes becslés szerint a Széchenyi utcai kb 15 méteres rész anyagköltsége 150 000 Ft 

lenne. a Rákóczi utcai 20 méter 180 000 Ft, valamint a buszmegállónál lévő rész esetében 

más munkák is vannak ezért ott 260 000 Ft anyagköltséggel kell számolni. Kéri az összes 

munkálatokra az 590 000 Ft keretösszeg meghatározását. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Felvet még egy problémás területet a Művelődési Ház előtti 

buszmegálló és a híd közötti területet. Javasolja ezt is most javítani. 

 

Gál Zsolt polgármester: Akkor javasolja ezt is javításra és az előző számítások alapján erre a 

területre 200 000 Ft meghatározását. A testülettő ezek ismeretében 800 000, Ft keretösszeg 

meghatározását kér. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –  tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

255/2013.(XII.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Széchenyi utca, a Rákóczi utca, a buszmegálló és a Művelődési Ház és híd közötti járda 

szakasz felújítására 800 000,- Ft+ ÁFA összeget biztosít. 
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Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Szemétszállítással kapcsolatos lehetőségek 

 

Gál Zsolt polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a közbeszerzés előkészítése 

folyamatban van. Decemberben megszűnik a szerződésünk az A.S.A-val. Új szerződést az 

önkormányzat még nem kötött. Elmondja, hogy az A.S.A szolgáltatói jogosultságát 

meghosszabbították 2014. 06. 30-ig és ajánlatokat mutat még a Maglódi szolgáltatótól, 

illetve egy másik cégtől. Elmondja, hogy van olcsóbb ajánlat az A.S.A ajánlatánál, de ott 

plusz feladat is hárul az önkormányzatra. Összehasonlítást tesz az ajánlattevők között, végül 

a lakosság kellemetlenségeinek elkerülése érdekében azt javasolja, hogy az átmeneti 

időszakra maradjon az A.S.A Kft mint szolgáltató.   

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Azt javasolja, hogy erre a rövid időre nem kell bolygatni a 

dolgokat és támogatja, hogy az A.S.A Kft vel kössön az önkormányzat tovább szerződést. 

Kérdést tesz fel a polgármesternek, hogy a közbeszerzési eljárás befejezése mikorra várható? 

 

Gál Zsolt polgármester: Válaszként mondja, hogy ezt jelenleg még nem lehet tudni. 

 

Barta Zoltán jegyző: Elmondja a testületnek, hogy most más település is hasonló helyzetben 

van és több helyen is folyik a közbeszerzési eljárás. Tájékoztatja a testületet, hogy 

tudomásunk van róla, hogy mostanában problémák merültek fel a zöldhulladék elszállítással 

kapcsolatban. 

 

Horváth Tamás képviselő: Véleményét fejezi ki miszerint ő is azon az állásponton van, hogy 

ugyan egy kicsit drágább az A.S.A, de a zökkenőmentes szolgáltatás érdekében velük 

kellene a szerződést meghosszabbítani. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

256/2013.(XII.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 

jogerős lezárásáig és az új szolgáltató munkába lépéséig, 

átmeneti időszakra az .A.S.A. Magyarország 

Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft-vel 

kössön megállapodást a települési szilárd hulladék begyűjtésére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester         

Határidő: 2013. XII. 31. 

 

Gál Zsolt polgármester: Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 8.50 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 

 


