
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-

én 8.06 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, Hosszú János, dr. Petky Ferenc, 

   Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők 

 

Igazoltan hiányzott:, Jármai Zoltán képviselő 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Jármai Zoltán képviselő jelezte, 

munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni. A testület 6 fővel határozatképes. Két 

napirendhez került anyag kiküldésre. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat. 

1.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz csatlakozás ügye 

2.) a.) Kálvária lakódomb útépítési ügye 

b.) Közbeszerzési Bizottság választása 

 

Javasolja a 2. napirendnél kibővíteni a napirendet a közbeszerzési szabályzat módosításával a 

bizottság választásával együtt. 

Módosított napirend: 

1.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz csatlakozás ügye 

2.) a.) Kálvária lakódomb útépítési ügye 

b.) Közbeszerzési Bizottság választása 

c.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

Elfogadott napirend: 

1.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz csatlakozás ügye 

2.) a.) Kálvária lakódomb útépítési ügye 

b.) Közbeszerzési Bizottság választása 

c.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz csatlakozás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A tavalyi évben már csatlakoztunk ehhez a programhoz. Szent 

Mihály Napi tűzgyújtás, és az ehhez kapcsolódó program, a szlogen népszerűsítése. A 

Belügyminisztérium kiírt egy pályázatot, 325 eFt-os keretösszegre lehet beadni anyagot. 

Kéri a testület  hozzájárulását, hogy a művelődési ház beadhassa a pályázatot.  Dr. Petky 

Ferenc képviselő közbevetett kérdésére válasz: a pályázathoz nem kell önrész. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
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179/2014.(IX.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

az “Itthon vagy- Magyarország, szeretlek”  

2014. szeptember 27-ei programsorozaton részt kíván venni. 

A testület megbízza Gál Zsolt polgármestert és Dévényi Gáborné művelődési ház igazgatót, 

hogy a BM által biztosított 325 eFt vissza nem térítendő támogatásra 

a pályázatot nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  művház. igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Kálvária lakódomb útépítési ügye 

Közbeszerzési Bizottság választása 

Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

 

Gál Zsolt: Ezt az útépítési ügyet nem ez a testület fogja eldönteni. A közbeszerzés kiírása 

után, október közepét követően lehet döntés. Bár benne van a közbeszerzési tervben, hogy 

saját hatáskörben kiírhatta volna, de minden alkalommal kikérte a testület véleményét. 

Eddig minden lépést megszavazott a testület. Dr. Petky Ferenc képviselő írt emailt, melyben 

javaslatot tett a közbeszerzési bizottsági tagokra. A szabályzat 4 tagot jelöl meg, melyből 3 

tagot már választottunk tavaly. Azt javasolja, hogy ne tegyük az útépítési ügyet politikai 

üggyé, ezért a közbeszerzési bizottság létszáma maradjon három fő. A személyekre a 

javaslata Pokornyi Róbertné pénzügyi  csoportvezető, Irsikné Sipos Ildikó igazgatási 

csoportvezető, és  Horváth István volt műszakis kollega. Ők egyik politikai erőhöz sem 

tartoznak.  Pokornyiné és Horváth István eddig is benne volt a bizottságban. Ne legyen 

ebből ismételten politikai vita. Nem ez a testület fogja eldönteni, hirdetünk-e nyertest vagy 

sem, vagy módosítjuk az egész közbeszerzést. 

 

Hosszú János képviselő:  Az előző ülésen volt ez az anomália az útépítés ügyben. Mi felé 

megy a testület? Betonkő vagy szilárd aszfaltburkolat lesz a Kálváriai utcákban? 

 

Gál Zsolt polgármester: A tervben szereplő térkővel készülnének az utcák. Erről kikérte egy 

útépítő szakértő, a gyártó cég, a tervező, és egy korábbi műszaki vezető véleményét. A 4 

szakember szerint egybehangzóan kijelentették, hogy ez a típusú kő használható ilyen 

lejtésnél. Volt egy lakossági gyűlés is, melyen 17 ingatlan tulajdonos vett rész; 4-en az 

aszfalt burkolat mellett voksoltak, 13-an a térkő burkolatot választották.  A szerdai testületi 

ülésen fel kell venni újra napirendre az erről szóló döntést.  Kérdése a képviselőkhöz, hogy a 

felsorolt emberekkel felállhat-e a bizottság? 

 

Hosszú János képviselő: Nincs olyan testületi felhatalmazása a polgármesternek, nincs 

testületi határozat arról, hogy átterveztesse az utakat.  Aszfaltos útról szólt eddig minden. A 

polgármester az alpolgármesterrel átbeszélve térkövesre módosította.  Hangsúlyozza a 

véleményét, hogy ez sokkal nehezebben kezelhető, karbantartható, tisztítható.  Ezt az utat 

nem szabad most elkezdeni. Egy októberi, novemberi útépítést kezdeni nem lehet ilyen 

időjárási viszonyok mellett.  Kora tavasszal kell elkezdeni az ilyen beruházásokat.  Azt 

javasolja, akárki lesz Ecser képviselő-testülete, hogy csak tavasszal bonyolítsa le az 

útépítést. Az egész procedúrában a következő testület döntsön.  Számára fontos, hogy az 

általa javasolt cégek véleménye az, hogy ilyen burkolat erre a területre nem megfelelő.  

Nagyon rosszul veszi ki, hogy egy ember, vagy két ember döntött arról, hogy ezeket a 
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terveket átterveztesse. Ha erről már tavaly októberben - novemberben beszélünk, akár 

kezdhettünk volna tavasszal és kész lennének az utak. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a lejárt terveket 

újra meg kell terveztetni. Beszéltünk róla, hogy milyen útburkolati lehetőségek vannak. A 

legoptimálisabbat válasszuk ki.  Ennek megfelelően készült el a terv aszfaltra és viakolorra 

is.   

 

Hosszú János, 

dr. Petky Ferenc képviselők: A jegyzőkönyvekben sehol nem szerepel. Nem áttervezésről, 

hanem aktualizálásról volt szó! 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem szószerinti jegyzőkönyvek készülnek az ülésekről, a lényeget 

tartalmazza. Tavaly döntött úgy a testület, hogy amennyiben lesz lehetőség útépítésre, akkor 

a Kálvária lakódombon építünk. A lejárt tervet kell aktualizálni. Idén áprilisban derült ki, 

hogy van rá pénz. Azt, hogy ténylegesen lesz rá pénzünk, március végén kaptunk értesítést, 

ténylegesen áprilisban jött a számlánkra.  Azt, hogy 3 vagy 4 utcára elegendő-e csak már a 

kész terv és költségbecslés alapján lehetett eldönteni.  Annak megfelelően még a múlt évben 

úgy előkészíteni az útépítést - annak tudatában, hogy nincs pénz -, felesleges.  A meglévő 

tervek aktualizálásáról tavaly ősszel döntött a testület. Kiderült, hogy nem lehet 

meghosszabbítani, lejárt az engedély. Emiatt továbbterveztettük a meglévő 3 utca tervét, 

ugyanazzal a céggel, aki a korábbit készítette. A régi terv aktualizálása során felmerült, és 

egyébként lakossági igény is volt - erről fórum is volt -; ha van lehetőség aszfalt vagy 

viakolor burkolat készüljön. A tervező megtervezte mindkét burkolattal. Mivel nagy 

változást nem jelent, az alépítmény ugyanaz mindkét fajtánál. Megfelelő alap akár a két 

rétegű aszfalt, vagy a kőburkolat alá is jó. Amikor elkészítette a terveket, és költségbecslést 

készített, a viakolorról az derült ki, hogy olcsóbb, ezért ennek az engedélyeztetését indították 

el. Mivel az aszfalt utat idén semmiképpen sem lehet építeni, mert mire a közbeszerzési 

lezajlik, már nincs idő, hogy november 15-ig befejeződjön. Térkővel még lehet dolgozni 

november és december hónapban is. Az egész útépítés előkészítésének ez volt a menete. 

Számon kérni, miért nem csináltatta meg tavaly? Egyáltalán nem jogos. Felróni, hogy miért 

nem beszéltük meg korábban, hogy melyik utcákat és milyen módon építjük?  Azért történt 

így, mert tavaly még nem tudtuk, hogy kapunk erre pénzt. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Mikor lettek kész a tervek? Régóta beszélünk róla, miért csak 

most vette észre a kőburkolatot? Láthatta volna már a terveknél. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Augusztus végén álltak rendelkezésre az engedélyes tervek.  

 

Hosszú János képviselő: Semmiféle tervet nem láttam. 

 

Veszekedés, követhetetlen hangzavar. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az a vád nem jogos, hogy a képviselők nem tudták, mi zajlik. Soha 

nem volt kérdés a másik oldal részéről ez ügyben.  Nem volt búra alatt az egész folyamat 

előkészítése, hiszen minden lépésről tájékoztatta a testületet és a lakosokat is megkérdezte. 

A tervezőnek olyan utasítást adott, hogy a burkolatok közül az optimálisat és árban 

megfelelőt tervezze. Saját maga sem nézett utána, hogy a folyamat során külön kell 

engedélyeztetni a két féle burkolatot. Egyébként minden része a beruházásnak ugyanaz; 

méret, altalaj előkészítés, stb. Itt volt a lehetőség, Hosszú János képviselő részére is, hogy 
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bejöhetett volna bármikor, vagy amikor kiküldtük az anyagot. Már akkor először jelezhette 

volna az ezzel kapcsolatot aggályait.  Először a múlt testületi ülésen szólt a sózás veszélye 

miatt. Az előzmények birtokában elment és  kikérte a szakemberek véleményét a felvetett 

problémákkal kapcsolatban. Most az elsődleges kérdés, hogy akarunk-e utat építeni? Igen 

vagy nem? Ha igen, akkor közbeszerzési bizottságot kell választani. A másik testület ha úgy 

gondolja, akkor leállíthatja az egész eljárást. Újra terveztethet és engedélyeztethet és akár 

újra kiírhatja a közbeszerzést.  Ha olyan testület lesz, amelyik jónak tartja a jelenlegi 

elgondolást, akkor a viakolorral már idén elkezdhetik az építést. Esélyt adhatunk, hogy ne 

húzzuk az időt tavaszig.  Az új testület dönthet úgy is, hogy az egész előkészítés folyamatot 

újra kezdi. Most ne halasszuk el, a kiírástól számított 30 + 10 nap után, akár október végén 

tud dönteni az új testület. Mivel viakolornál lehet utcánként haladva is dolgozni, akár 

rövidebb utat kezdve még a tél beállta előtt elkészülhet utca.  Építés akár másfél hónap alatt 

lebonyolódhat. A Széchenyi utca is elkészült ennyi idő alatt, de a Szent István utca is másfél 

hónapon belül elkészült. Az esélyt megadva, legalább egy vagy kettő utca is megépülhet 

még az idén. Nincs értelme elhalasztani. De biztos lehet mindenki, hogy nem fog kapkodni 

senki azért, hogy idén mindenképpen elkészüljön. Előrébb hozni az egész folyamatot, 

irreális elvárás. Csak akkor lehetett volna előbb kezdeni, ha pontosan tudtuk volna, hogy 

kapunk rá pénzt. A testület lépett, amint lehetősége volt. Minden egyes  folyamatról 

döntöttek vagy értesültek, mert mindig be is számolt róla.  Először a tervezési fázisok, majd 

az engedélyeztetési eljárás, ami 2,5-3 hónap volt. Amint megkaptuk az engedélyt, másnap 

rendkívüli ülést hívott össze. Beszéltünk róla, közbeszerzési eljárás tervezet kiküldve, utána 

még egy hét és újra testületi ülés. Most itt tartunk. Azért, hogy ebből fölösleges vita ne 

legyen, minden anyag elkészült a közbeszerzési kiíráshoz, és kiküldésre került. Akkor úgy 

határoztak, hogy a következő testületi ülédsen majd döntenek a végleges kiírásról. 

Belevettük azokat a kéréseket, amelyeket megfogalmaztak.  Amit Hosszú János úr is 

javasolt, azt is bevették a módosított szövegbe. Nem látja a halasztás értelmét, és felkérni 

szakértőket, hogy mondjanak véleményt a kőburkolatról. Majd újabb szakértőket 

megkérdezve biztosan ellentétes vélemények is születhetnek. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A szerdai ülésen nem látta közbeszerzési felhívást.   

 

Hosszú János képviselő: De igen, szerepelt az anyagban. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek szerint ha most megválasztjuk a tagokat és lesz bizottság, 

akkor a következő menet az, hogy  kiírjuk a közbeszerzést a szerdai ülésen? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha a szerdai ülésen döntés születik a közbeszerzés kiírásról, akkor  

csütörtök vagy pénteken megtörténhet a kiírás. Onnan számított 30 + 10 nap múlva lesz 

lehetőség dönteni. A pontos dátum attól függ, hogy csütörtök reggel megjelentethető-e a 

közbeszerzés az értesítőben?  30 nap a beadási határidő, + 10 nap a fellebbezésre. Van még 

lehetőség idén a kezdésre. Ha nem lesz több módosító javaslat a már előkészített anyaghoz.   

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek szerint mindenképpen átcsúszik a döntés a következő 

testülethez. 

 

Hosszú János képviselő: Ezzel elbuktuk a közbeszerzési referens pénzét. 

 

Gál Zsolt polgármester: Akkor buktuk el a referens pénzét, ha már az előkészített anyagban 

mást döntünk. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: Most arról szól a vita, hogy a bizottság marad 3 vagy 5 tagú?  

Következő ülésen döntünk, hogy aszfalt vagy kőburkolatra írjuk ki a közbeszerzést? 

 

Hosszú János képviselő: Egyik országosan legnagyobb betontechnológia cég véleményét 

bekérte.  Felolvassa a véleményt. A só-álló betonkő burkolat kialakítása különleges 

betontechnológiai eljárást igényel. A speciális technológia a térburkoló elemek gyártása 

esetén jelentős költség növekedést jelent. Ha cégek azt mondják, hogy a magyar 

szabványnak megfelelően legyártott kövek só-állóak, az nem igaz. Ha novemberben 

belekezdünk egy útépítésbe, és azt merjük megtenni, hogy földnedves útalapra építünk, az 

nagy baj. 5-10 fok alatt nem indul be  a kötés. Lerakjuk a betont, amit lehengerelnek, nem 

fog megmaradni a szint, mert megsüllyed. Lehet télen is építeni utat, nagy cementtartalmú 

alappal, de az kétszeres költséggel. Melyik kivitelező vállalja be ezt? 

 

Gál Zsolt polgármester: Azt az állításodat, hogy az  ABeton  véleménye nem megfelelő, 

miszerint a „Mecsek” típusú kő só-álló, ezt én nem tudom megítélni. Te sem azt olvastad 

fel, hogy ez nem alkalmas erre; hanem azt mondtad, hogy nem mindegyik térburkoló felel 

meg. 

 

Hosszú János képviselő: Az általában vett magyar térkövek nem só állóak. De speciális 

kivitelezés betartása mellett drágább az építés.  

 

Gál Zsolt polgármester: Az ABeton szerint a „Mecsek” típusú kő  fagy és só-állú 

tulajdonságú. A közbeszerzési kiírásunkban kértünk rá garanciális időt.  4 évet kértünk 

garanciára. Ki fog derülni, ha nem megfelelően építi meg, kötelezni kell a javításra. Ez az 

aszfalt esetében is igaz. Ha olyan idő van, nem engedi meg az építést. A cégnek sem érdeke, 

hogy csak azért még idén megépítse nem megfelelő minőséggel, ha szerződés szerint 4 éven 

belül helyreállítási kötelezettsége van. A műszaki részéhez nem ért, de a műszaki ellenőr és 

a tervezői művezetés le fogja ellenőrzi folyamatában az egész építkezést. Tavaly áprilisban 

még esett a hó.  Nehéz kiszámítani, hogy milyen idő lesz még.  A beton bedolgozáshoz majd 

eldönti a kivitelező cég, hogyan végzi.  De ez nem mostani döntés kérdése. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Novemberben betonozás lesz, erről úgy beszélünk róla, mintha 

már minden el lenne fogadva.  Van egy módosító indítványa. Nem ért egyet vele, hogy 3 fős 

legyen a bizottság. Nem azzal van gondja, hogy polgármesteri hivatali dolgozó tagja a 

közbeszerzési bizottságnak.  Még két ember kell hozzá, akik valamilyen formában az 

önkormányzati testületet képviselik.  Nem szeretné a polgármester politikai kérdéssé tenni 

ezt az ügyet. Ne is legyen az. A testület összetétele a választások során úgy alakult, hogy  

két erő került össze. Javasolja, hogy egy főt delegáljanak ők, egyet a másik fél.  

 

Gál Zsolt polgármester: A Közbeszerzési Bizottság feladata, hogy a közbeszerzési referens 

által előkészített anyagot megvizsgálják; véleményt alkossanak, hogy az ő tudásuknak 

megfelelően jó-e és a testület elé terjesszék. A tényleges bizottsági munka akkor lesz, 

amikor a pályázatok beérkeztek és értékelni kell.  Mostani képviselő-testületi döntésnek 

formalitása van.  A lényegi döntés a közbeszerzési eljárást követően, várhatóan október 20-a 

után lesz. Ha az új képviselő-testület úgy látja szükségesnek, új bizottságot alakít és dönt. 

 

Hosszú János képviselő: Javasolja, hogy az egész útépítést a következő testület tárgyalja.  

 

Gál Zsolt polgármester: A korábban megválasztott közbeszerzési bizottsági tagok Horváth 

Zsolt Péter, Pokornyi Róbertné, Horváth István.  Azért vette ki a tagok közül Horváth 
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Zsoltot, hogy ne legyen az a vád, miszerint az ő csoportjuk véleményét képviselje csak. Az 

új bizottságba ezért javasolta a politikai semlegesség miatt Irsikné Sipos Ildikót. Így mindkét 

csoportból a hozzájuk kapcsolható feleket kivéve kérte a közbeszerzési szabályzat 

módosítását; bizottsági létszám csökkentését 3 főre. Első módosító javaslat Hosszú János 

képviselőtől érkezett; miszerint a Kálvária Lakódomb útépítési ügyében az  új testület 

döntsön. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

180/2014.(IX.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a Kálvária Lakódomb  

útépítési ügyében az  új testület döntsön. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A Közbeszerzési Szabályzat módosítását javasolta, hogy a bizottság 3 

tagúra csökkenjen. Dr. Petky Ferenc képviselő 5 tagú bizottságot javasolt. Ez érvényben 

lévő, így maradna 5 tagú, ezért erről nem kell szavazni. A módosító javaslatot teszi fel 

szavazásra, miszerint a Közbeszerzési Szabályzat 3.1. pontja módosul, a bizottság 3 tagú. 

 

Hosszú János képviselő: Felháborító. A polgármester, amikor megnyerte a választást, azt 

jelentette ki, hogy a többség megvan, így most már az ő akaratuk érvényesül. A XVII. 

kerületi honlapon szereplő interjúban hangzott el, amit most levetetett.   

 

Gál Zsolt polgármester: Az az interjú pontosan úgy szólt: „Annak ellenére, hogy többségünk 

van, minden döntési kérdést bevisz testület elé.” Ha a Közbeszerzési Szabályzat szerint 

döntött volna, akkor már régen vége lenne az útépítési kiírásnak, mert saját hatáskörben 

megtehette volna. De minden lépést megtárgyalt a testület. Szavazásra bocsátja a módosító 

javaslatot, miszerint a Közbeszerzési bizottság 5 helyet 3 főre módosul. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

181/2014.(IX.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közbeszerzési Szabályzat 3.1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

(1) Az önkormányzat a Kbt. 22. § (4) bekezdése alapján  3 tagú Közbeszerzési 

Bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mutassa  meg a polgármester azt a pontot ami leírja, hogy 

egyedül dönthet! 

 

Gál Zsolt polgármester: Megmutatja a szabályzat szövegezésben az V. fejezet Felhívás 

előkészítése 9. pont: A felhívást a polgármester hagyja jóvá. Amennyiben a felhívás 

szövegét a polgármester nem hagyja jóvá, a felhívás szövegéről a képviselő-testület dönt. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: Amikor megíródott a közbeszerzési szabályzat akkor biztosan 

megfelelt a törvényi előírásoknak, de ezt már módosítani kellene.  

 

Gál Zsolt polgármester: Már több ülés nem lesz csak a holnap utáni ülés. Erre előterjeszteni 

most nincs értelme; az egész közbeszerzésben úgy is a következő testület dönt.   

 

Hosszú János képviselő: Minek ülünk itt Feri? Ez röhej! 

 

 

Kiabálás, veszekedés. 

 

 

Horváth Tamás képviselő: Még a hátralévő két percet kibírhatta volna Hosszú János 

képviselő. 

 

Gál Zsolt polgármester: Hiába kiabál Hosszú úr, indulatból nem lehet dönteni.  Ha látszik, 

hogy építő jellegű javaslata van, azt mindenki meg is hallgatja.  Jelen határozatnak most 

formalitása van. A következő testület dönt.  Ha sikerült a közbeszerzési folyamatot végig 

vinni, akkor az idén még készülhet út. Csak a lehetőséget szeretné biztosítani a következő 

testületnek. 

 

Hosszú János képviselő: Az általuk javasolt bíráló bizottsági tagok közül legyen egy tag, akit 

ők javasolnak. 

 

Gál Zsolt polgármester: Pont ezért csökkentettük le az előbb a létszámot, hogy ne legyen 

politikai vita tárgya.  Kivetette azt a személyt, aki az ő embere, szándékosan. Ne érhesse az a 

vád a bizottságot, hogy nekünk fog kedvezni. Helyette javasolt olyan személyt, aki 

közbeszerzési referensi végzettséggel rendelkezik és államigazgatási diplomája van, így a 

jogi ismeretű háttere is van Irsiknének. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Lévai András mitől politikus? 

 

Gál Zsolt polgármester: Horváth Zsolt sem politikus.  Eleve megelőzte azt a vádat, ne legyen 

olyan ember, aki az ő csoportjához köthető.  A következő testület eldönti, hogyan alakítja át 

a szabályzatot, vagy akár a bizottsági összetételt. Az már az ő döntésük lesz. Véleménye 

szerint ez a formai kérdés ki van vesézve. Ezért javasolta 2 önkormányzati és 1 volt hivatali 

dolgozót bizottsági tagnak. 

 

Hosszú János képviselő: Továbbra is javasolja tagnak Harazin Istvánt, aki megfelelő műszaki 

ismerettel rendelkezik, bonyolított több beruházást. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ő Lévai Andrást javasolja, aki a környezetünkben elismert 

útépítési mérnök szakember. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatokat. 

 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 
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182/2014.(IX.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a Kálvária Lakódomb útépítési 

ügyében a Közbeszerzési Bizottság tagja Harazin István legyen. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

182/2014.(IX.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a Kálvária Lakódomb útépítési 

ügyében a Közbeszerzési Bizottság tagja Lévai István legyen. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Eredeti javaslatot bocsátja szavazásra egyenként, nevesítve a tagokat.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

183/2014.(IX.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kálvária Lakódomb útépítési ügyében 

a Közbeszerzési Bizottság tagjává 

Pokornyi Róbertnét választja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

183/2014.(IX.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kálvária Lakódomb útépítési ügyében 

a Közbeszerzési Bizottság tagjává 

Irsikné Sipos Ildikót választja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

183/2014.(IX.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kálvária Lakódomb útépítési ügyében 

a Közbeszerzési Bizottság tagjává 

Horváth Istvánt választja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A napirendet lezárta. A szerdai ülésen a közbeszerzési kiírás 

napirendre kerül. Itt a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján ha a kiírás formailag  
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