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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én 

8.12 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Ecseri Polgármesteri Hivatal  2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

 

   Horváth Tamás, Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők 

 

Igazoltan hiányzott: Hosszú János, dr. Petky Ferenc, Jármai Zoltán képviselők 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Hosszú János és dr. Petky Ferenc emailben 

jelezte, hogy nem tud résztvenni az ülésen, Jármai Zoltán munkahelyi elfoglaltsága miatt 

nem tud megjelenni. A testület 4 fővel határozatképes. Négy napirendhez került anyag 

kiküldésre. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat. 

1.) A Laky Ilonka Általános Iskola bővítésének ügye 

2.) Közbeszerzési kiírás Kálvária lakódomb útépítési pályázatra 

3.) Koszta-Sped Kft. kérelme 

4.) FŐMTERV vízátadási pont létrehozása 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.) A Laky Ilonka Általános Iskola bővítésének ügye 

2.) Közbeszerzési kiírás Kálvária lakódomb útépítési pályázatra 

3.) Koszta-Sped Kft. kérelme 

4.) FŐMTERV vízátadási pont létrehozása 

 

 

Gál Zsolt polgármester:  Hosszú János képviselő emailban küldött egy beadványt, melyben 

jelezte, hogy szerinte a rendkívüli ülést nem megfelelő módon hívták össze, mert a meghívót 

2014. VIII.19-én 16.42 órakor emailben kapta meg a mai ülésre, reggel 8 órára. Hiányolja, 

hogy ez ügyben telefonon nem történt egyeztetés. Az önkormányzati SZMSZ-ben nem 

szerepel telefonos egyeztetés. Az SzMSz-ben az szerepel, hogy milyen módon lehet 

rendkívüli ülést összehívni. A polgármester hívja össze az ülést, erről szóló meghívót lehet 

levélben, email-ban vagy telefonon is megküldeni. Jelen esetben kétféle módon – levélben 

és emailben - ment ki az anyag. Azért 16.40 órakor került az email küldésre, mert ekkorra 

állt össze a testületi anyag. A képviselő úr jelezte, hogy az SzMSz-t nem találta az Ecser 

honlapon, pedig fenn van. Ez félrevezető hamis vádaskodás. Levelében azt közölte, hogy 

augusztus végére, szeptember elejére szeretnék összehívni a testületi ülést. Úgy gondolja, ha 

így teszünk, akkor azt érik el, hogy hátha elhúzva az időt, nem tudjuk elkezdeni az iskola 

bővítést. A véleménye szerint a soronkívüliségre éppen elég indok, hogy kiemelt állami 

beruházásról van szó, és erre az állam pénzt fordít. A másik kifogás, hogy nincs a 

munkatervben. A munkaterv nevében is benne van, hogy terv.  Ennek van egy menete, hogy 

mikor mit teszünk. De közbejöhetnek fontos ügyek, ami miatt soron kívül kell dönteni. Így 

az iskolabővítés is és az útépítési téma is ilyen. Nem először tárgyalunk a témákról. A júliusi 

ülésen is említette már, hogy több rendkívüli ülésre is sort kell keríteni. A kálváriai 
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útépítésre elkészültek a tervek, az engedélyeztetés folyamatban van; minden szakhatóság 

visszaigazolt már. Hamarosan kezünkben van a végleges engedély. Tervezői költségvetés 

alapján tudjuk eldönteni, hogy mibe fog kerülni a beruházás. Ezek alapján tudjuk eldönteni, 

hogy mennyi lesz a plusz önrész. Most úgy látszik, hogy nem szükséges önerő; teljes 

egészében a beruházás az adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatoknak adott 

kormányzati összegből valósul meg. Az útépítéssel kapcsolatban a képviselő-testület az 

előző ülésen kiválasztotta a közbeszerzési szakértőt. Hosszú János képviselő 

nehezményezte, hogy csak egy referensre érkezett javaslat közül lehetett választani.  Szabó 

Krisztián már 5-6 éve végzi jól Ecseren a közbeszerzéseinket, már a korábbi testületi 

ciklusban is. Véleménye szerint most nem akkora horderejű kérdésről van szó, hogy külön 

közbeszereztetni kellene a közbeszerzési szakértőt is.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Részükről volt más javaslat? 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem érkezett.  Ha megnézte volna a képviselő úr, most is minden 

napirendnél, mind a négy esetben megállta az indok a helyét a rendkívüli testületi ülés 

összehívására. Az iskola kiemelt állami beruházás. A Nemzeti Sportközpont várja tőlünk a 

soronkívüli választ. A FŐMTERV vízátadási pont ügyében sem késlekedhetünk; most 

folynak a tervezések. Ha kész a beruházás, utólag már nem tudunk vízátadási pontot 

igényelni. A Koszta-Sped Kft. ecseri vállalkozóké; képviselőként vállaltuk, hogy a helyi 

vállalkozásokat segítve az ügyeikben a leggyorsabban döntünk. Ez a téma is belefér, hogy 

rendkívüli ülésen döntsünk. A közbeszerzési eljárásnak egy folyamat részéhez értünk. A 

közbeszerzési kiírásnak átbeszélésénél tartunk, úgy, hogy nincs műszakis kollegánk. Nem az 

utolsó eset, hogy gyorsan kell döntenünk. Sajnálja, hogy a képviselőtársunk hátráltatni 

szeretné ezt a fontos beruházást. Kifogása, hogy 2010. októbere után nem mindig teljesült a 

munkaterv. A jelentkező események miatt több esetben sürgősen meg kellett oldani 

feladatokat. Következő vádaskodása Hosszú úrnak, hogy az előző ülés előtt nem hívtunk 

össze rendkívüli ülést a kezdeményezésükre. Az EKO Kft. beszámolóját 2013. májusában 

megtárgyalta a testület, 2014-ben miért nem ekkor történt meg? Az előző ülésen is 

elmondta, hogy Hosszú János és két képviselő június 2-án délután kezdeményezték a 

rendkívüli ülés összehívását aznap 18 órára. Köztudottan távol volt ebben az időben. Az 

SzMSz szerint a polgármester feladata 15 napon belül összehívni a rendkívüli ülést. Ennek 

eleget is tett, mert június 14-én összehívta a testületet június 18-ára; ami pontosan 

egybeesett a soros üléssel és az EKO Kft. beszámolója is napirend volt a munkaterv szerint 

is. A vád valótlan és felháborító. Azt, hogy emiatt az önkormányzatot a Kormányhivatalnál 

és a BM-nél feljelenti, az ő hozzáállását jelzi. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) A Laky Ilonka Általános Iskola bővítésének ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen az iskola tanterembővítés beruházás ügyében az 

önrészt meg kellett emelni. A korábban jelzett összeget módosították 93 millió Ft-os 

beruházási összegre. Ezt kellett megemelni, amit meg is szavaztunk 23 millió Ft-os önrészt 

vállalva. Most az önrész pontosítását kéri a beruházó Nemzeti Sportközpont. A pontosított 

számok alapján az önrész 23.093.203 Ft. Azt kérik, hogy egészítsük ki a korábbi 

határozatunkat. A közbeszerzés kiírásához kérték, hogy 3 céget javasoljunk; az eljárásban ők 

kiválasztják a kivitelezőt. Az EKO Kft. kizárásra került, mert nincs benne az építési 

beruházásokat végző cégek névjegyzékében, így a közbeszerzési törvény előírása alapján ki 

kell zárni a pályázók közül. Másik céget kell javasolnunk. Ennek a sürgősségét érdekes 
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módon megkérdőjelezi a képviselő úr. Az előző soronkívüli döntésünk is úgy született, hogy 

a 23 milliós önerő vállalása is úgy történt, hogy az NS adta meg a beruházás összegét 93 

millió Ft-ot. A kérésüknek eleget téve javasolja az előző határozatunkat hatályon kívül 

helyezni és a pontosított összeggel vállalni az önerőt. 

Aki egyetért a pontosított összeggel, kéri a szavazatokat. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
169/2014.(VIII.21.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja a 156/2014.(VII.28.) sz. határozatát.  

Az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola bővítéséhez szükséges 25 %-os önerőt 23.093.203 Ft 

összegben biztosítja.  

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a beruházáshoz a önerőt a költségvetésében a 

rendelkezésére áll és azt a teljesítésnek megfelelően folyósítani tudja. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az erről szóló nyilatkozatot adja ki és a szükséges megállapodásokat  

írja alá.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A másik kérésnek eleget téve egy újabb céget kell javasolnunk, amely 

megfelel a közbeszerzési törvényben előírtaknak. Kéri, hogy a mai nap folyamán tegyenek 

javaslatokat a képviselők, minél hamarabb tudjunk visszajelezni. 

 

Horváth Tamás képviselő: Utólag már nem tudunk felcsatlakozni arra a listára, amely az 

előírásnak megfelel? 

 

Gál Zsolt polgármester: A héten kedden személyesen bent volt a Nemzeti Sportközpontban. A 

bonyolítást eléggé sürgetik, és szeretnénk mindenképpen a lehető leghamarabb elkezdeni és 

novemberig befejezni a bővítést.  Még nincsenek meg a tervek.  Érdekes, hogy a pontos 

összeg hogyan jön ki, ha még nincs terv?  Ettől függetlenül, hogy eleget tegyünk a kérésnek; 

ha tud valaki javasolni céget, azt haladéktalanul tegye meg.  Végig fogja nézni azokat a 

vállalkozókat, akik korábban végeztek már Ecseren beruházást és megfelelő volt a 

kapcsolat.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Érdemes lenne érdeklődni a szomszéd önkormányzatoknál 

is, akik beváltak, mégis a közelben vannak. 

 

Gál Zsolt polgármester: Előzőleg mi úgy választottuk ki a cégeket, hogy már dolgoztak 

nálunk. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ha nincs más ötletünk, kérdezzünk meg más 

önkormányzatokat és ott hogyan dolgoztak. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri, hogy bízza meg a testület a polgármester, hogy a javaslatokból 

kiválaszthassa az egyik céget, amelyet javasol az NS felé. Emiatt ne kelljen újabb ülést 

összehívni. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
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170/2014.(VIII.21.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola  

tanterem bővítésére kiírt közbeszerzési meghívásos pályázatra  

a Nemzeti Sportközpontok felé a 165/2014.(VIII.07.) sz. határozatban 

javasolt  cégek közül az EKO Kft. helyett a feltételeknek megfelelő céget jelöljön. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. VIII.23.  

 

 

2.) Közbeszerzési kiírás Kálvária lakódomb útépítési pályázatra 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző rendkívüli ülésen megválasztották Szabó Krisztián 

közbeszerzési referenst, hogy készítse elő a Kálvária lakódomb útépítési pályázatra a 

közbeszerzési anyagot. Szabó Krisztián vállalta, hogy összeírja a szükséges adatokat, hogy a 

végleges kiírás tervezetét el tudja készíteni.  Következő rendkívüli ülésen, ami várhatóan a 

jövő hét elején lesz, remélhetőleg engedélyes tervek alapján már ki tudjuk írni a 

közbeszerzést. Kéri a képviselő-testületi iránymutatást, hogy milyen fajta közbeszerzést 

folytassunk? Meghívásos vagy nyílt legyen?  Szabó Krisztián végezte a közbeszerzést az 

előző útépítésnél is. Akkor úgy működött, hogy meghívásos volt a pályáztatás.  Hosszú 

János kifogásként kérdést tett fel: Miért nem kérünk pénzt a közbeszerzési anyagért? A 

meghívásos pályáztatásnál nem kérnek eljárási díjat. Ha mi hívjuk meg a cégeket, akkor 

nem kérünk pénzt.  A tervezői költségvetés alapján a Szent Antal, a Mikla Pál, a Meskó 

Rudolf és a Nádas Béla utcák a Rákóczi utca és a Kálvária utca közötti szakaszon 

kerülnének megépítésre. A mostani tervezői ajánlatunk szerint mind a 4 utca belefér a 

rendelkezésre álló összegbe. Bízik benne, hogy ez nem okoz problémát. A kiírásban a leírt 

módon történne. November 15-ét írt  végső határidőnek, mert az útépítéseket az időjárási 

viszonyok miatt leállítják. Nem teljesen készre jelöltté javasolja erre a határidőre a munkát. 

Jó esetben október elején indul el a munka. Reméli, hogy nem futunk bele olyan műszaki 

problémába, mint a Széchenyi utcánál. Lehet, hogy egy kicsit eltolná a befejezést, de erről 

még beszélnének. Kérdés még, hogy a számlázás meneténél biztosítsunk-e részszámlát?  

Szabó Krisztián is javasolja, hogy legyen lehetőség részszámla benyújtásra, valamint 5 %-os 

előleg számla benyújtására is legyen lehetősége. Véleménye szerint azért érdemes ezt a 

lehetőséget megadni, mert ha a vállalkozó úgy szerzi be az anyagot, hogy a részszámla 

teljesítésből fizeti ki. A Széchenyi utcánál kicsit azért volt problémás, mert a kivitelezők 

rajtuk kívül álló ok miatt – gázvezeték helye, csőtörés, stb. – csúszásban voltak a munkával. 

A számlát ezért később tudták benyújtani, később kaphattak pénzt. Ezért kérte, hogy legyen 

benne a részszámla és az előleg számla a kiírásban. A műszaki alkalmasság kiválasztása 

esetében: a cégek megítéléshez igazolni kell referencia munkát.  Kérdés, hogy ki legyen a 

meghívott 3 pályázó?  Ha úgy dönt a testület, akkor az önkormányzat cége is jelenjen meg. 

Úgy kell megfogalmazni a közbeszerzésünket, hogy ne zárjuk ki az önkormányzati céget. 

Van még néhány kérdés, amiben még dönteni kell. A műszaki tartalmakat kell pontosítani. 

Kéri, a jövő ülésig nézzék át a képviselők az előterjesztést, tegyenek javaslatokat, hogy már 

a következő ülésen kerüljön bele a végleges anyagba. Javasolja továbbá az 5 %-os előleg 

számla és részszámla benyújtásának lehetőségét. Kérdés az is, hogy részajánlati lehetőség 

legyen-e, vagy egybe írjuk ki a munkát? Esetleg alvállalkozókkal szétbontva végezhessék a 

kivitelezők a munkát. a 36 hónap garanciális feltételeknek meg kell jelennie. 

Pénzvisszatartás kell-e vagy sem?  Nem tudja megítélni. Eddig az volt a gyakorlat, hogy 

akkor fizettük ki a munkát, amikor kész lett.  Ebben kéri a képviselők segítségét. Azért 

akarta testület elé hozni, ha vannak ötletek, akkor azt beletéve már a végleges javaslatba 
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kerüljön a következő ülésre. Telefonon egyeztessenek; a jövő hét elején - biztosan nem 

hétfőn - újra le kell ülnünk, és a kiírásról véglegesen kell dönteni. Addigra remélhetőleg 

meg lesz az engedélyes terv is. A közbeszerzési eljárásra 30 + 10 nap elegendő legyen.  Jó 

esetben október elején indulhat a beruházás. 

Kéri a feltett kérdésre a válaszokat, javaslatokat jelezzék felé a képviselők. 

 

3.) Koszta-Sped Kft. kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: A Koszta-Sped Kft. ecseri vállalkozás bérli a focipálya melletti 

önkormányzati területet. A vállalkozók létrehoztak egy másik céget is, a Koszta-Trans 

Logisztikai Kft.-t. Szeretnék a testület hozzájárulását, hogy telephelyként ezt a címet 

feltüntethessék a cégbírósági bejegyzésnél. A Koszta-Sped Kft. bérleti szerződésének 

lejártáig lehetőség van, hogy hozzájáruljunk a telephely bejegyzéshez. A kérelmezőknek 

nagy segítség, ha a cégalapítási dokumentációt el tudnák készíteni és a cégbírósághoz 

benyújtani. Minél hamarabb tudunk ebben döntetni, úgy tudják intézni az ügyüket. Javasolja 

a hozzájárulás megadását a telephely bejegyzéshez a Koszta-Sped Kft. bérleti szerződés 

határidejéig. Kéri a szavazatokat. 

  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
171/2014.(VIII.21.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

2233 Ecser, 1328/1 hrsz-ú terület tulajdonosa hozzájárul, hogy   

a KOSZTA SPED Kft. által bérelt területen, az újonnan alapított KOSZTA TRANS 

LOGISZTIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság a fenti címen telephelyeként működjön és a 

cégjegyzékben feltüntetésre kerüljön.  

A hozzájárulás a Koszta-Sped Kft. bérleti idejének lejártáig szól. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. VIII.22-től 2017. IV.30-ig 

 

4.) FŐMTERV vízátadási pont létrehozása 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem régen hozzájárulásunkat adtuk, hogy a Főváros XVII. 

kerületben egy szennyvíz átemelőt létrehozzon. Az elektromos és ivóvíz ellátás 

biztosításához az építéssel kapcsolatos kéréseknek mindenben eleget tettünk. Most azzal 

kerestek meg minket, hogy ezzel a fejlesztéssel párhuzamosan folyó beruházás kapcsán 

lehetőség van egy új vízátadási pont kiépítésére. Kell-e Ecsernek ilyen pont? Nem is kérdés, 

szükséges a biztonságos ivóvíz ellátáshoz egy másik átadópont is.  A további kérdésekre 

nem tudunk rögtön válaszolni. Egyik ilyen kérdése, hogy a költségeket vállaljuk-e?  

Tudnunk ellene, hogy ez a beruházás mennyibe kerül, ezért ezek pontosításra szorulnak. Azt 

javasolja határozatba foglalni, hogy: Igen, szeretnénk hogy legyen Ecsernek egy új 

vízátadási pontja; de a költségeket egyeztetni szükséges.  Az igényelt vízmennyiségre is 

nyilatkoznunk kell, amit előtte egyeztetni kell a hálózat üzemeltető DPMV-vel.  

 

Barta Zoltán jegyző: Ugyanezt mondta volna, mint a polgármester. Igényeljük-e Ecsernek egy 

új vízátadási pontot? Igen, feltétlen szükséges. Az igényelt vízmennyiség megadása, a 

korábbi szerződések és a DPMV-vel történő egyezetés után szükséges. Fentiek költségét 

vállalja-e az önkormányzat, nyilván ezt teszi, ha tudja, hogy mekkora a költség. 
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