JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecser Község
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli együttes ülésén, 2012. szeptember 25-én
17.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal régi épületének nagytárgyalójában.
Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részéről
jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth
László, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Tölli László képviselő.
Távolmaradását előre
jelezte:
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Meghívott:

Kertész Gyula vízmű igazgató

Ecser Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részéről
jelen vannak: Gál Zsolt polgármester, Szilágyi Károly alpolgármester. Hosszú János,
Szeverné Csekei Csilla képviselő.
Távolmaradását előre
nem jelezte:
Horváth Tamás képviselő
Jármai Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Bartha Zoltán jegyző
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind a két
testület határozatképes, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületéből 10 képviselő,
Ecser Község Képviselő-testületéből 4 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Gál Zsolt polgármester: Ecsernek még két napirendi pontot fel kell vennie. Az egyik a
nyilatkozat aláírása, a másik pedig közbeszerzési bizottság létrehozása. Aki a plusz két
napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetért a plusz két napirendi pont felvételével.
Gyenes Levente polgármester: Az ülés után nyugodtan itt maradhatnak, és megtárgyalhatják
a két témát.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendi
pontot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Megállapítja, hogy Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendi
pontot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződés
módosításáról és Ecser Községgel közös szindikátusi szerződés megkötéséről.
Gyenes Levente polgármester: Szeretettel köszönt mindenkit. Ritka, hogy a két testület együtt
ülésezik. Fontos témáról tárgyalnak a mai napon, a vízmű kérdéséről. Mindenki előtt
ismeretes, hogy Ecser és Gyömrő külön utakon szeretne járni. Gyömrő egy állami cégnél,
Ecser pedig egy önkormányzati szervezetben képzeli el a szolgáltatás jövőjét. Kérdés,
hozzászólás?
Gál Zsolt ecseri polgármester: Egy szerződésmódosítás, illetve egy megállapodás van
előttük. A szerződésmódosításban lenne két módosítási javaslata. Az egyik az 1. pont, amiben
felek megállapítják, a meglévő szerződés tényét. A szerződést 1. pontjának törlését javasolja.
A 2. pontban két probléma is van. Erre a szerződés módosítására azért van szükség, hogy a
gyömrői kft-ből ki tudjon válni Ecser, és esetleg Gyömrő is. A módosítás utal az
alapszerződés 3. b. pont (2) bekezdésére, törölni szeretnék azt a kitételt, hogy csak abban az
esetben lehet kilépni, ha a cég tulajdonrészükről lemondanak. Ez Gyömrőt is érinteni, mert az
egy dolog, hogy ők lemondanak, de ha Ecser lemond, és Gyömrő is lemond, akkor ki lesz a
tulajdonos. Ezért kell ezt törölni. Ide azt tenné beírni, hogy szerződő felek felmondhatják a
szerződést. Itt van még egy rész „Felek megállapodnak abban, hogy a fenti 1.) pontban
meghatározott szerződés XIV. fejezetének 2. pontja második bekezdését („Ennek során a
Viziközmű Kft. köteles ….. hozzájárulással elszámolni.”)”, ezt is törölni kívánja. Ezt a
módosítást, nem nagyon értik, mivel a másik szerződésben pont arról döntenek, hogy milyen
feltételekkel szeretnének kiválni ebből a cégből. Azt kéri, hogy az 1. pontot vegyék ki, a 2.
pontban csak annyi szerepeljen, hogy szerződő felek felmondhatják a szerződést.
Kertész Gyula vízmű igazgató: Ecser jelenleg és később Gyömrő nem a cégből lép ki, csak a
szolgáltatást viszi el. A gyömrői szolgáltatás befejezésekor, vagy azt követően lesz a
végelszámolás.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Ecsernek, az elmondottak a feltételei ahhoz, hogy a
szerződésmódosítást el tudják fogadni.
Mezey Attila alpolgármester: Részéről egyik módosításnak sincs akadálya. Az 1. pont csak
egy preambulum, a 2. pontba nem tudja, hogy ügyvéd úr miért írta azt a részt. Azzal is egyet
tud érteni, hogy bármelyik cég felmondhatja a szerződést. A szándékok egyértelműek és
tiszták. Ezzel mind a két önkormányzat egyetérthet.
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(Megérkezett Jármai Zoltán ecseri képviselő, Ecser részéről jelenlévő képviselők száma
5 fő).
Kertész Gyula vízmű igazgató: Még két gondja van. Ha bármelyik önkormányzat a
szolgáltatást elviszi a cégből, gyakorlatilag a cégben lévő kintlévőség nagy részét
veszteséggel tudja behajtani. Ezt el kell, hogy mondja, mert nagy a kintlévőség értéke, ami
kint ragadhat. Kéri, hogy ha megszületik mindkét testület részéről a határozat a
kintlévőségről, akkor a szabályoknak megfelelően küldjenek egy új felmondást, annak
érdekében, hogy hivatalos legyen.
Gáspár Krisztinán képviselő: Az új üzemeltetési szerződésmódosításban miért szerepel a 3.
pont? Ha ez nem módosítja a szerződést, akkor minek kell bele?
Gyenes Levente polgármester: Azért, mert a gyömrői önkormányzat ügyvédje ezt írta bele, és
az Ügyrendi Bizottság is ezt javasolta a testületnek elfogadásra.
Gáspár Krisztinán képviselő: Attól még az értelmetlen.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Mindenképpen kérte a gyömrői jogász kollégát, hogy legyen
benne, hogy Ecser mikor tud kilépni. Már júniusban szerettek volna kilépni, de nem tudták
megtenni, ezért kérte a dátumot.
Gáspár Krisztinán képviselő: Véleménye szerint a 3., 4., 5. pontnak nincs helye a
szerződésben.
Gyenes Levente polgármester: Aki Gáspár Krisztián képviselő úr módosító indítványát
elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 9
nem szavazattal, 0 tartózkodással Gáspár Krisztián módosító indítványát elutasítja.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Aki a fent elhangzott módosító indítvánnyal egyetért,
szavazzon.
Megállapítja, hogy Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 5
nem szavazattal, 0 tartózkodással Gáspár Krisztián gyömrői képviselő módosító indítványát
elutasítja.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Aki a szerződésmódosítást azzal a feltétellel, hogy az 1. pont
kerüljön ki és a 2. pontban csak annyi szerepeljen, hogy szerződő felek felmondhatják a
szerződést elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződésmódosítás
módosítását 5 igen szavazattal elfogadja.
Kertész Gyula vízmű igazgató: A november 1-jei váltásnak szerepe van, ugyanis ha Ecser
csak lehetőséget kap és felmondja a szerződést, de a másik két fél nem fogadja el,
gyakorlatilag jövő év végéig érvényben maradna a szerződés, azért kell a két
önkormányzatnak elfogadni a szerződés módosítását.
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Mezey Attila alpolgármester: Mióta a két önkormányzat létrehozta a céget, soha nem fordult
elő, hogy nem 100%-osan azonos tartalmú döntés született volna. Nagyon fontos, hogy
Ecserrel a jó kapcsolatot ápoljanak. Már hosszú ideje egyeztettek a témában, hogy ez a
szerződés létrejöjjön. Amennyiben Ecser önkormányzata kéri a szerződésben néhány pont
módosítását, Gyömrő nem kíván ez elé akadályt gördíteni. Ecser bármilyen kérdést
előterjesztett, azt mindig megpróbálták tolerálni és beletenni a tervezetbe. Pont azért működik
a dolog, és azért ülnek itt egy együttes ülésen, hogy egybehangzóan tudjanak dönteni.
(Megérkezett Horváth Tamás ecseri képviselő, Ecser részéről jelenlévő képviselők száma
6 fő).
Gyenes Levente polgármester: Ecseri polgármester úr részéről elhangzott egy módosító
javaslat, aki ezt elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ecser Község
Önkormányzat Képviselő-testületének módosító javaslatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosított módosítási szerződést elfogadja, szavazzon.
194//2012. (IX. 25.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Ecser Község Önkormányzatával 2005. június 1-jén – települések vízellátása,
szennyvízkezelése és tisztítása tárgyában – kötött üzemeltetési szerződés módosítására
írásban előterjesztett szerződést az alábbi módosításokkal:
az előterjesztett módosítás 1. pontjának törlése,
a 2. pont: a „pontja második bekezdését („Ennek során a Viziközmű Kft. köteles
….. hozzájárulással elszámolni.”) és 3. pontja b.) alpontja második bekezdését („Szerződő
felek – figyelemmel …. felmondhatja a szerződés.”) törlik” szövegrész törlése
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Ecser már elfogadta a módosításokat, aki egyetért az
üzemeltetési szerződés módosítását, az elhangzott módosításokkal együtt, szavazzon.
Megállapítja, hogy Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított
szerződésmódosítást, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
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Gyenes Levente polgármester: Térjünk rá a szindikátusi megállapodásra.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Nekik még lenne észrevételük. A szindikátusi megállapodás 3.
pontjában az szerepel, hogy „Felek megállapítják, hogy …… évi díjjavaslattól való eltérésre,
továbbá Ecser szolgáltatási területen keletkezett veszteségre tekintettel Ecser Község
Önkormányzatának tartozása áll fenn a Társasággal szemben, amelynek pontos mértékét –
figyelemmel Ecser Község területén a szolgáltatás 2012. október 31-ével való
megszüntetésére – a Társaság és Ecser Község Önkormányzata 2012. december 31. napjáig
pontosan meghatározza”, ezzel a résszel nem értenek egyet. Nem is biztos, hogy tartozásuk
van. Azt kéri, hogy Ecserre is ugyan azok a feltételek vonatkozzanak, mint Gyömrőre. Az
előző megállapodásban is azt kérte, hogy ne legyen kivéve a víziközmű elszámolási
kötelezettség. Azt még nem tudják, hogy van-e tartozásuk, vagy sem, csak akkor, ha
elszámolnak október 31-ig. Ezután ezzel el fognak számolni.
Mezey Attila alpolgármester: Csak annyit reagálna rá, hogy semmi akadálya nincs annak,
hogy szövegben egyformán szerepeljen a két pont, de a dátumokat hagyják meg, mert ott
látszik, hogy október 31-ig mind a két cégtől érkezik be pénz. November 1-jétől Ecserről nem
érkezik szolgáltatási bevétel. Amennyiben többlet keletkezik, az is azonos feltételek
vonatkozzanak mindkét településre.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Az előbb Kertész Gyula említette a kintlévőségeknél a 2012.
október 31. után behajtott Ecser kintlévőség összegét, de ő azt gondolja, hogy ebben meg
fognak tudni egyezni.
Kertész Gyula vízmű igazgató: Ez sokkal bonyolultabb, mint gondolnák. Elvileg
novemberben még jön egy adag pénz, de az a tapasztalata, hogy nagyon sok olyan ember lesz,
aki megpróbálja elfelejteni a tartozását.
Gyenes Levente polgármester: Ezt a cégekre lehet bízni, illetve külön-külön el fognak tudni
számolni.
Gáspár Krisztinán képviselő: Bele kell tenni, hogy Gyömrő Város területén meddig lesz
szolgáltatás.
Kertész Gyula vízmű igazgató: Legfeljebb 2013. december 31-ig.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Aki azzal a módosítással egyetért, hogy a szindikátusi
megállapodás 3. pontját úgy korrigálják, hogy a második bekezdésben ugyan az a feltétel
vonatkozzon Ecserre, mint Gyömrőre, szavazzon.
Megállapítja, hogy Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja a szindikátusi megállapodás módosítását.
Gyenes Levente polgármester: Aki a fenti módosítással egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ecser Község
Önkormányzat Képviselő-testületének módosító javaslatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a módosított szindikátusi megállapodás megkötésével
egyetért, szavazzon.
195/2012. (IX. 25.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. további működtetésére tárgyában
írásban előterjesztett – Ecser Község Önkormányzatával kötendő - megállapodást az
alábbi módosításokkal:
- a 3. pontban:
„Felek megállapítják, hogy …… évi díjjavaslattól való eltérésre, továbbá Ecser szolgáltatási
területen keletkezett veszteségre tekintettel Ecser Község Önkormányzatának tartozása
áll fenn a Társasággal szemben, amelynek pontos mértékét – figyelemmel Ecser Község
területén a szolgáltatás 2012. október 31-ével való megszüntetésére – a Társaság és
Ecser Község Önkormányzata 2012. december 31. napjáig pontosan meghatározza.”
szövegrész helyére:
„Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság és Ecser Község Önkormányzata 2012.
december 31. napjáig meghatározza azt, hogy 2012. október 31-ig napjáig bezárólag
Ecser szolgáltatási területen esetlegesen keletkezett veszteségre vagy többletre
tekintettel Ecser Város Önkormányzatának tartozása vagy többlet-befizetése áll fenn, és
milyen mértékben áll fenn a Társasággal szemben. kerül” szövegrész kerül
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, a szindikátusi szerződést írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gál Zsolt ecseri polgármester: Aki a módosított szindikátusi megállapodás megkötésével
egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetért a fenti módosítással a szindikátusi megállapodás megkötésével.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni az ecseri testület megjelenését. Bízik benne, hogy
Gyömrő is utat biztosít és jóindulatúan állnak az ecseri törekvésekhez. Ha bármilyen olyan
kérdés merül fel, ami vitára adna okot, mindkét település jól jöjjön ki. Megköszöni a
részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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