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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-én 18.05 

órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  2233 Ecser, Bajcsy u. 3. sz. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

 

 Horváth Tamás, Hosszú János, Jármai Zoltán,  

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

Igazoltan hiányzik: dr.Petky Ferenc képviselő 

 

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak:  Farkasné Völgyi Viktória  élelmezésvezető 

 

Gál Zsolt:  Köszönti a megjelenteket, dr. Petky Ferenc képviselő előre jelezte távollétét. 

Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Javasolja, hogy a 3. pontot – a meghívott vendégre tekintettel - vegyék előre 1. napirendként, 

így a módosítást követően a következő sorrendben tárgyalják a pontokat: 

 

1.) Az étkezési térítési díjak megállapítása 

2.) Rábai Miklós Művelődési Ház és Közösségi Ház Könyvtár beszámolója 

3.) A költségvetési rendelet módosítása 

4.) A temetési segély összegének meghatározása 

5.) A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012.(VI.19.) sz. rendelet hatályon 

kívül helyezése 

6.) Lakások- és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása 

7.) Határozati javaslat Ecser nagyközséggé nyilvánításáról 

8.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

9.) Monori Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

10.) Gomba Község Képviselő-testületének határozati javaslata Pest megye régiós 

besorolása ügyében 

11.) Gyömrő Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

12.) Ecser Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Terve 

13.) A számlavezető bank szerződésének felülvizsgálata 

14.) A.S.A. Magyarország Kft. lerakási járulés ügye 

15.) Horgásztó szakértői szerződés 

16.) A rendőrség támogatása (körzeti megbízott mobiltelefon) 

17.) Háziorvos támogatásának felülvizsgálata helyben történő vérvétel ügyében 

18.) Az iskolai takarítónők munkáltatásának ügye 

19.) Dr.Répászki Miklós ügyvéd tájékoztató levele a Repülőtér részére kiadott 

környezetvédelmi működési engedély ügyében 

20.) Döntés az Ecser és a Belügyminisztérium közötti per ügyében 
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21.) Peresítés előtti fizetési felszólítások 

22.) Bereczky György által tett eladási ajánlat az Ecser 307/20. hrsz.-ú ingatlanra 

vonatkozóan 

23.) A településközpontban elhelyezésre tervezett molinó ügye 

24.) Az orvosi ügyelet további üzemeltetése 

25.) Polgármesteri Hivatal nyomtató beszerzési ügye 

26.) Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

b.) Bizottsági beszámolók 

27.) Képviselői kérdések, vélemények 

28.) Egyebek 

 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.) Az étkezési térítési díjak megállapítás 

 

Gál Zsolt: A kiküldött anyagban látható a Konyha elkészítette az általa kiszámított 

kalkulációját. A bizottság tegnap tárgyalta az előterjesztést. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal a 6 %-os 

emelést javasolja az étkezési térítési díjak megállapítása tekintetében. 

 

Horváth Tamás:  A Pénzügyi Bizottság az étkezési díjak szinten tartását javasolja. Az 

élelmezésvezető tegyen meg mindent a veszteség csökkentésére a következő évben. 

 

Hosszú János: Kérdése Farkasné felé: a kimutatásban szerepel különféle dologi kiadás nagy 

tételben, ez mit takar? 

 

Farkasné Völgyi Viktória:  Javítások, beszerzések vannak a számok mögött.  A 

szakfeladatban nincs részletezve pontosan milyen konkrét javítást vagy beszerzést takar;  

így kapott adatot a pénzügytől. 

 

Horváth Tamás: Van-e valamilyen analitikus kimutatás, ami alapján dolgozik? 

 

Farkasné Völgyi Viktória:  Az önkormányzattól kapott pénzügyi adatok alapján állítja össze a 

beszámolóját. A könyvelést a polgármesteri hivatal végzi, ők adnak adatot. 

 

Hosszú János:  Itt kellene lennie a Hivatalból annak a személynek, aki tájékoztatást tud adni. 

 

Horváth Tamás:  Ez annál mélyebb dolog, hogy itt tárgyaljuk, A hivatalban személyesen meg 

lehetne keresni az üggyel foglalkozó személyt még az ülést megelőzően. 

 

Gál Zsolt: Személy szerint inkább egyetértene az Oktatási és Szociális Bizottság 

véleményével.  Állandóan növekednek az árak; pl. az édesítő és hús árak az utóbbi időben 

nagyságrendileg, nem százalékosan nőnek, jóval infláció feletti áron. A konyha 

működéséhez az önkormányzat tartalékából kell hozzátenni, vagy más tételből kell 

csökkentenünk. Ez nem lenne jó megoldás.  Mindenképpen a prognosztizált infláció 
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mértékének megfelelő emelést javasolja.  Ha nem támogatja a javaslatát a testület, akkor 

tudomásul veszik.  Tegnap a bizottság úgy látta, hogy ne emeljünk, előző nap a másik 

bizottság emelést javasolt. 

 

Horváth Tamás:  Tegnap ő is inkább az emelés mellett voksolt volna.  Lehet, hogy ezzel 

eljutunk arra a pontra, hogy elveszítünk fogyasztót. A részletekbe menő vizsgálatot ismét 

meg kell ejteni, hogy tudjunk csökkenteni a veszteségen. 

 

Gál Zsolt: Folyamatosan vizsgálja az élelmezésvezető a beszerzéseket. A minimálbér emelés 

a kiadási oldalon újabb jelentős emelkedést jelent az önkormányzatnak. Mindenképpen az 

étkezési díj emelést javasolná. 

Szavazásra bocsátja a két javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

267/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, miszerint 2013. évre vonatkozóan 

0 %-os legyen az étkezési térítési díj emelése. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

az alábbi rendeletét: 

 20/2012.(XII.12.) sz. rendelet 

 Ecser Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

 megalkotta a 20/2012.(XII.12.) számú rendeletét  

 a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló  

 11/2010.(XI:17.) sz. rendelet módosításáról. 

1.§  

A rendelet 1. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 

1. sz. függelék 

Étkezési térítési díjak : 

óvodai étkezés 480.-Ft/adag 

napközis étkezés 550.-Ft 

gyermek ebéd 430.-Ft 

alkalmazotti ebéd 620.-Ft 

vendég ebéd 800.-Ft 

2.§ 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 

Gál Zsolt sk.  Barta Zoltán sk. 

polgármester   jegyző 

 

 

Farkasné Völgyi Viktória 18.17 órakor távozik az ülésről. 

 

2.) Rábai Miklós Művelődési Ház és Közösségi Ház Könyvtár beszámolója 

 

Gál Zsolt: A Művelődési Ház igazgatója Dévényi Gáborné kórházban van, nem tud jelen 

lenni a beszámoló tárgyalásánál. Ha kérdés vetődik fel, továbbítjuk felé. 
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Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja a Művelődési Ház beszámolóját. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

268/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Rábai Miklós Művelődési Ház  

2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal 

 

3.) A költségvetési rendelet módosítása 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja elfogadni a rendelet módosítását. 

 

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

alábbi rendeletét: 

 21/2012.(XII.12.) sz. rendelet 

 Ecser Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

 megalkotta a 21/2012.(XII.12.) számú rendeletét  

 a 2012. évi költségvetésről szóló  

 4/2012. (II.15.) sz. rendelet módosításáról. 

1.§. A 4/2012.(II.15.) Ör. számú költségvetési rendelet 3.§-a a következők szerint módosul: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

 584.138 e Ft bevételre 

 584.138 e Ft kiadásra  m ó d o s í t j a. 

 

A kiadáson belül általános tartalékot: 4.193 e Ft-ra 

 fejlesztési céltartalékot: 2.533 e Ft-ra 

 egyéb céltartalékot: 65.862 e Ft-ra m ó d o s í t j a. 

 

2.§. A 4/2012.(II.15.) Ör. számú költségvetési rendelet 3.§-a a következők szerint módosul: 

Az önkormányzat kiadásain belül: 

   eFt összegre 

-személyi jellegű kiadásokat 207.331 

-munkaadókat terh. jár. és szociális 

hozzáj.adót  

54.157 

-dologi kiadásokat 143.587 

-szociálpolitikai és egyéb támogatásokat 25.784 

-egyéb működési célú kiadásokat 42.921 

-beruházási kiadásokat 33.767 

-felújítási kiadásokat 1.286 

-egyéb felhalmozási kiadásokat 2.717 

m ó d o s í t j a. 

3.§. Ez a rendelet 2012. 12.13. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 
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4.) A temetési segély összegének meghatározása 

 

Gál Zsolt:  A Golgota Bt. megküldte az előterjesztését a 2013. évre vonatkozólag, változás 

nem történt az árakban. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja, hogy a temetési segély 

összeg ne módosuljon 2013. évben, továbbra is 19 eFt összegben kerüljön meghatározásra.  A 

kiküldött anyagnak megfelelően javasolták a legalacsonyabb temetési költség 10 %-át. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság szintén egyhangúlag javasolja, 

hogy a segély maradjon 19 eFt. 

 

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

határozatot hozta: 

269/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a temetési segély összegét változatlanul 19.000 Ft 

összegben határozza meg. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

5.) A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012.(VI.19.) sz. rendelet hatályon 

kívül helyezése 

 

Gál Zsolt: Az előző ülésen módosítottuk a rendeletünket, amelyben a közúton lévő hosszabb 

ideje parkoló autókkal kapcsolatos problémánkat próbáltuk meg rendezni.  Azóta az 

Alkotmánybíróság hatályonkívül helyezte az erre vonatkozó törvényt. Igazán választásunk 

nincs. 

 

Barta Zoltán: Az önkormányzat a korábbi szabályozás szerint szabálysértési rendeletet 

alkothatott, szabálysértési tényállást állapíthatott meg. Erre törvényi felhatalmazása volt.  

Idén áprilisig volt erre lehetőség. Az új szabálysértési  törvény megállapította, hogy sem 

kormány, sem önkormányzat rendeletben nem állapíthat meg szabálysértést. Azért, hogy 

azok a magatartások, amelyek nem maradhatnak szankció nélkül, megoldást kellett keresni. 

Így ha az önkormányzat nem állapíthat meg szabálysértési alakzatot, akor tiltott közösség 

ellenes magatartásokról szóló rendeletében meghatározhatta milyen bírságot lehet a 

szabályok megszegőivel szemben foganatosítani.  Ezután indult az alkotmánybírósági 

eljárás a hajléktalanok utcán lévő tartózkodása miatti kezdeményezésre.  Erre azt mondta ki 

azt az Alkotmánybíróság, hogy az erre vonatkozó rendelkezés nem alkotmányos.  Így most 

azok a kisebb súlyú cselekmények, melyeket szabályoztunk, szankció nélkül maradnak.  

Valószínűleg az országgyűlés megoldást talál erre a problémára.  Ezért minden 

önkormányzatnak hatályon kívül kell helyeznie erre vonatkozó rendelkezéseit. 

 

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

alábbi rendeletét: 

 22/2012.(XII.12.) sz. rendelet 

 Ecser Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

 megalkotta a 22/2012.(XII.12.) számú rendeletét  

 a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló  

 10/2012.(VI.19.) sz. rendelet módosításáról. 
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1.§  

Az Alkotmánybíróság 38/2012.(XI.14.) AB sz. határozata alapján a 10/2012.(VI.19.) sz. 

A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet 2012.XI. 15-én hatályát veszti. 

2.§.  

Ez a rendelet 2012. 12.13. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

6.) Lakások- és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt: Az előző évhez képest inflációs mértékű a javasolt 6 %-os növekedés. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetően támogatja az infláció 

mértékével megegyező bérleti díj emelést. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a rendelet módosítását az 

előterjesztés szerint. 

 

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

alábbi rendeletét: 

 23/2012.(XII.12.) sz. rendelet 

 Ecser Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

 megalkotta a 23/2012.(XII.12.) számú rendeletét  

az önkormányzati lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének 

feltételeiről szóló 21/2007. (XII. 13.) számú rendelet módosításáról 

1. § 

A rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzat tulajdonát képező szociális bérlakásokról nyilvántartást kell vezetni, amely 

tartalmazza az ingatlanokra vonatkozó valamennyi lényeges adatot. Így: az ingatlan helyrajzi 

számát, az ingatlan fekvését utca, házszám, emelet és ajtószám szerinti megjelöléssel, 

szobaszámát, az ingatlan alapterületét, komfortfokozatát, az ingatlanhoz tartozó egyéb 

épületek megnevezését, kerthasználatot, annak jellegét, stb. A lakásokról vezetett 

nyilvántartás a jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. 

2. § 

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások hasznosítási formái: 

- szociális bérlakások. 

3. § 

A rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

-         a bérlőt  Magyarország területéről kiutasítják; 

4. § 

A rendelet 16. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A lakbér mértékét minden évben egy alkalommal felül kell vizsgálni, úgy, hogy a változás 

mértéke  

- a szociális bérlakások esetében a nem haladhatja meg az előző évi fogyasztói árindex 

mértékét.  

5. § 

A rendelet  „A költségalapon meghatározott lakbérű lakásbérletre vonatkozó külön 

szabályok” főcím alatt szereplő 17. §, 18.§, 19. §, 20. §-ok hatályukat vesztik. 

6. § 
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A rendelet  „A nem lakás célú ingatlanok bérbeadása” főcím alatt szereplő 23. §, 24.§-ok 

hatályukat vesztik. 

7. § 

A rendelet  1. számú mellékletének „Költségalapon meghatározott lakbérű lakások” 1.) pontja 

hatályát veszti. 

8. § 
A rendelet  2. számú melléklete, valamint a 3. számú mellékletének 4.) pontja hatályát veszti. 

9. § 

 (1)   A rendelet  3. számú mellékletének 1.) pontja „ A költségalapon meghatározott lakbérű 

lakások bérleti díja havonta” hatályát veszti. 

 (2)   A rendelet 3. számú mellékletének 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

A lakbér mértéke: 

A szociális bérlakások bérleti díja havonta: 

- komfortos lakás: 148-Ft/m
2
 

- komfort nélküli lakás: 119-Ft/m
2
 

A bérleti díjak az ÁFA alól mentesek. 

10. § 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

7.) Határozati javaslat Ecser nagyközséggé nyilvánításáról 

 

Gál Zsolt: Jegyző úr levelet írt a Kormányhivatalnak a nagyközségi cím felvétele ügyében.  

Eddig Ecser Községi Önkormányzat elnevezéssel működtünk.  Lehetőséget adott a 

jogszzabály a nagyközségi címre.  Pici előrelépés lenne a falu életében. 

A cím használata nem jár többletfinanszírozással. Jelen pillanatban nem látunk anyagilag 

előnyt.  Valami miatt bekerült a törvény szövegezésébe, hogy  3000 fő feletti települések 

jelölhetik magukat erre a címre. 

 

Hosszú János: Mivel jár ez a településnek? 

 

Barta Zoltán:  Nem tudunk arról, ami anyagilag meghatározná ennek az előnyét. Az új 

Önkormányzati törvény azt mondja, hogy ezt kezdeményezhetik az önkormányzatok. A 

nagyközségi címnek van egy története.  Az 1990. előtt lehetett egy településnek 

nagyközséggé válni. Le volt szabályozva, hogy milyen paramétereknek kellett megfelelni.  

Amikor 1990.-ben megalkották a LXV. Ötv.-t, akkor másképpen említették meg a 

településszerkezetet. Magyarországnak területe községekre, városokra és a fővárosra 

tagolódik. Várossá nagyközségből lehetett nyilvánítani egy-egy települést. Eléggé fura volt 

viszont hogy községből nagyközséggé nem lehetett válni.  De ezt az idő múlásával 

megoldották  pl. Visegrád 1700 lakosú település várossá nyilvánításakor.  Most életbe lépő 

új törvény már megkülönböztet nagyközséget községtől. Pl.  2000 fő alatti településen nem 

lehet önálló Polgármesteri hivatal. Véleménye szerint abban a településszerkezetben, ahol 

csupa város veszi közül Ecsert, praktikus lenne, ha nagyközséggé nyilvánítaná magát. A 

3874 lélekszámú Ecser  jóval meghaladja a 3000-es  kritériumot. A nagyközségi cím 

elismerése lehet az elmúlt évtizedekben történt fejlődésnek is.  Így azokat az embereket 

utólag is megbecsüljük, és elismerjük , akik ebben tevékenykedtek.  1740-es évek óta 

folyamatosan emelkedett a lakosságszám, és töretlenül gyarapodott a falu. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

270/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. január 1-től a nagyközségi címet kívánja használni. 

Ecser települési önkormányzat új hivatalos neve: 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. január 1. 

 

 

8.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

Gál Zsolt:  Az előző pontban módosítottuk a falunk elnevezését, ezért az SZMSZ-t is 

módosítani kell. Az átvezetést meg kell tenni. 

 

Barta Zoltán: Az Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a névre 

vonatkozik. Azokon a helyeken, ahol a település neve szerepel, kell módosítani. A jövő év 

elején egyébként is az SZMSZ  teljes megújításával kell foglalkozni. Közbevetésre 

elmondja, hogy természetesen a pecséteket is át kell nevezni, melyen szerepel ez az 

elnevezés. 

 

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

alábbi rendeletét: 

 24/2012.(XII.12.) sz. rendelet 

 Ecser Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

 megalkotta a 24/2012.(XII.12.) számú rendeletét  

 az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 szóló 8/2007.(III.08.) sz. rendelet módosításáról. 

1.§   A rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Ecser Nagyközség Önkormányzata 

 (3) A képviselő-testület hivatala: Ecser Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

2.§   A rendelet és mellékletei szövegében „Ecser Községi Önkormányzat” szövegrész 

helyébe az „Ecser Nagyközségi Önkormányzat” szöveg lép. 

3.§   A rendelet a 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

9.) Monori Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

Barta Zoltán: Megint módosította a Kistérségi Társulás a megállapodást.  A legutóbbi ülésen a 

társulás kimondta azt, hogy  ez év december 31-vel megszűnik, és ezzel együtt megszűnik a 

munkaszervezete is. Az ottlévő dolgozók máshol fognak dolgozni, részben áthelyezéssel, 

részben más módon. A legutóbbi TÖKT ülésen elfogadta a társulás,hogy megszünteti a 

munkaszervezetet is. Az a szabály, hogy a székhely önkormányzata, Monor Város 

Polgármesteri hivatal látja el azokat a feladatokat, melyek a társulás megszünését követően 

maradnak; pl. a pénzügyi elszámolásokat meg kell tenni, beszámolót készíteni, stb.. Ezért 

minden településnek ugyanezt a módosítást kell elfogadnia, hogy ez hatályba léphessen. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

271/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az előterjesztés szerint a Monori Többcélú Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodás módosítását. 

A testület megbízza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. I. 01. 

 

 

10.) Gomba Község Képviselő-testületének határozati javaslata Pest megye régiós 

besorolása ügyében 

 

Gál Zsolt: A Pest megyei települések problémájaként többször szóbajött már, hogy 

Budapesthez tartozva a Közép-Magyarországi régióként fejlett régióhoz tartozunk; ezért az 

uniós támogatásokhoz nehezebben jutunk hozzá. A 2013-tól 2020-ig szóló EU-s 

költségvetés megalkotása folyamatában gondolkodtak előre a Gombaiak. A jelen 

kezdeményezést megelőzte már egy fórum, melyen résztvett Budaörs és Érd is hasonló 

állásponton van.  Valamilyen módon fogjunk össze Pest megyei települési önkormányzatok 

és váljunk ketté Budapesttől.  A lakosságszámra fordított bevételek aránya jobb képet 

mutatna a pályázatok során.  Ezt próbálta Gomba község a határozati javaslatában leírni.  A 

levél mellékletében van a javaslat, melyhez az összes környező településtől kéri a 

támogatást.  A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől is kaptunk levelet, ők is 

támogatásukról biztosítottak minket.  Ez egy régió leválás lehetőségét veti fel. Gomba 

község polgármestere 2012. novemberi 23-i levélben javasolta a települések összefogását.  

Mit gondola a testület a kezdeményezésről?  

 

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

határozatot hozta: 

272/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Gomba községi Önkormányzat kezdeményezését, miszerint 

a jelenlegi Közép-Magyarországi Régió 2014-2020. közötti programozási 

időszakban két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. XII. 20-ig 

 

 

11.) Gyömrő Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság  5 igen szavazattal javasolja Gyömrő város 

Településszerkezeti Terve módosításának elfogadását az előterjesztés szerint. 

 

Gál Zsolt: Jelen módosítást Ecsert közvetlenül nem érinti. 

 

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

határozatot hozta: 
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273/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  

az előterjesztés szerint Gyömrő Város  

Településszerkezeti Tervének módosításával. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12.) Ecser Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Terve 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 

elfogadni az Esélyegyenlőségi Tervet.  Módosítási javaslata, hogy a szövegezésben javításra 

kerüljön: fogyatékkal élő és roma családok vannak a községben. Egy-két pontban 

módosítani kell a szabályzatot. Egyik helyen azt írja a tervezet, hogy nincs roma család, de 

másik helyen pedig hivatkozik rá.  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság által hozott határozatban 

foglaltak időközben megoldásra kerültek.  Akadálymentes lett a rendelő intézet.  Az 

időskorúak is megkapják a szükséges tájékoztatást.   

 

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

határozatot hozta: 

274/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Oktatási és Szociális Bizottság által javasolt módosításokkal 

elfogadja 2012-2016. közötti időszakra szóló 

Ecser Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tervét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

13.) A számlavezető bank szerződésének felülvizsgálata 

 

Gál Zsolt: A Takarékszövetkezettől a mai napon küldtek egy kedvezőbb javaslatot.  Tegnap a 

Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltak gyengébb kondíciókkal szerepeltek. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolta a Pátria Takarékszövetkezettel a 

2013-as évre a szerződés  meghosszabbítást  A ma kiküldött anyagban még jobb javaslattal 

álltak elő. Bár nem tudja, hogy mit jelen IB-2 átutalás. Ránézésre mindenben kedvezőbb 

vagy ugyanaz az új ajánlat.  A bejövő utalások után soha nem szoktak pénzt kérni.  

Javasolja elfogadni. Lehet nem gyakran előforduló tételről van szó.  

 

Jármai Zoltán:  Százalékban valóban kevesebbet ír, de tételenként 25 Ft-ot ír. 

 

Hosszú János: A Takarékszövetkezeten belüli utalásoknál is ráteszi a 2 % + 10 Ft / 

tételenkénti díjat.   

 

A képviselők tételenként áttekintik az új ajánlatot és mérlegelik a különböző tételeket. 

 

Horváth Tamás:  Megjegyzi, hogy csak úgy tudja megnézni mekkora összegű az új ajánlat 

tételenkénti plusz költsége, ha a teljes 2012-es évre vonatkozóan egy excel fájlban kapna 

kimutatást az összes banki átutalásról 
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Barta Zoltán: Felhívja a figyelmet arra, hogy a bankkivonat minden nap van több tételű, a kért 

kimutatás több ezer tételt is tartalmazhat.   Szerinte ez több heti munka külön rendszerbe 

szedni; az utalások nem excel rendszerben, hanem külön a takarékszövetkezeti 

kimutatásban készülnek. 

 

Horváth Tamás: Felveti, hogy aki lekönyveli az anyagot, az esetleg importálva a tételeket, ki 

tudná mutatni melyik nap, mennyi terhelés ment a számláról. 

 

Gál Zsolt:  Úgy látja, hogy csak a kisösszegű tételeknél 30 eFt alattiaknál emelné +10 Ft-al a 

Takarék,  30 ezer feletti összegnél pedig 70 Ft a jutalék.  Az e fölötti utalásoknál lát 

nagyobb összeget.  

 

Horváth Tamás: Csak akkor tud statisztikát csinálni, ha látja az adatot.  

 

Gál Zsolt: 20-32 eFt- között járunk rosszabb 30 Ft-tal, 30 eFt felett a régi rendszer a rosszabb. 

 

Több hozzászólás hangzik el egyes utalási tételeknél, mikor járhat jobban az önkormányzat. 

 

Gál Zsolt: Javasolja a szerződés meghosszabbítását. Megpróbál a Takarékkal tárgyalni, hogy 

esetleg javítson a további feltételeken. 

 

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

határozatot hozta: 

275/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Pátria Takarékszövetkezettel 

2013. évre vonatkozóan hosszabbítsa meg az önkormányzat 

számlavezetési szerződését. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. XII. 31-ig 

 

14.) A.S.A. Magyarország Kft. lerakási járulés ügye 

 

Gál Zsolt:  Tegnap küldött az önkormányzat részére a ASA Kft. egy levelet, melyben arról 

tájékoztat minket: ugyan elnyerték a közbeszerzést, de az új hulladékról szóló törvény 

megszületésével új feltételeknek kell megfelelnie. A hulladéklerakó helyeken  3000 

Ft/tonna a lerakási díj, melyet a szolgáltató nem háríthat a lakossági fogyasztókra. Nem 

tudott telefonon beszélni a kft. vezetővel erről a kérdésről. Mivel ez a tétel nem áthárítható a 

lakosokra, a cég szerint az önkormányzatnak kellene fizetni.  Nem hisz benne, hogy 

mindenhol bevállalják az önkormányzatok a plusz költséget azért, mert különben az ASA 

megszünteti a szolgáltatást.  Szerinte ennek a levélnek a határidő megszabásával nincs 

ennek igazán tétje.  Meg kellene várnunk, hogy a többi önkormányzat hogyan dönt.  Most 

nem javasolná a díjkülönbözet bevállalását. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság beszélt róla, de nem hozott határozatot.  Várták a 

pontosabb beszámolót. Véleménye szerint a tételes kimutatásra hivatkozva várhatunk 

továbbra is a nyilatkozatunkkal. 

 

Gál Zsolt:  Ő is ezt javasolja.  Akkor tudunk nyilatkozni, ha az ASA válaszol; szogáltasson 

adatokat, ami alapján tudunk döntést hozni.  
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Barta Zoltán: Ismernünk kell, hogy tulajdonképpen hány tonnáról van szó. Pl. mennyi ebből a 

szelektív hulladék. Ezt le kell számítolni.  Ezt pontosítani kellene. Így nem tudunk 

felelőséggel dönteni, hiszen még a költségvetés is csak majd kb. februárban lesz.  A 

jogszabály szerint a szolgáltatónak kell a hulladék lerakási járulékot megfizetni, nem az 

önkormányzatnak vagy lakosnak.  Azt is el kellene különíteni, mi az, amit mint 

önkormányzati intézménytől és mi az amit a lakosságtól vitt el. Az önkormányzat lakossági  

hulladékszálításra kötött szerződést.. 

 

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

határozatot hozta: 

276/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy kérjen kimutatást az 

ASA Magyarország Kft.-től: 

- mekkora mennyiségű volt 2012. évben Ecser területéről  

beszállított és a Gyáli hulladéklerakóban elhelyezett lakossági hulladék; 

- ezen belül mekkora volt a szelektíven begyűjtött hulladék 

- mekkora mennyiségű volt az önkormányzati közületi hulladék mennyisége? 

A képviselő-testület a fenti adatok ismeretében tud nyilatkozni, hogy vállalja-e 

a hulladék lerakási járulék (3000 Ft/tonna) kifizetését. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

15.) Horgásztó szakértői szerződés 

 

Gál Zsolt:  Kaptunk egy beadványt a Rákos-Mezeje Horgászegyesülettől, miszerint 2010. 

februárjában elindítottak egy folyamatot a horgásztó állapotával kapcsolatban. A hivatalos 

eljárásban kötelezte az egyesületet a Közép-Duna-Völgyi  Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, hogy szakértő bevonásával pótolják a 

szükséges anyagokat, terveket.  A mellékletekben szerepel a szakértő levele is, mennyiért 

vállalná a tervek elkészítését. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a testületnek, hogy az 

engedéllyel kapcsolatos munkálatokat végeztesse el az ajánlat szerinti díjon. Amikor a KDV 

KTVF  a teljes dokumentációt befogadja, akkor kerüljön a munkadíj kifizetésre. 

 

Gál Zsolt: Sajnos tudjuk, hogy egy “feneketlen” tó, amibe pumpáljuk a pénzt. De ha nem 

tesszük meg, akkor vége a tónak. 

 

Horváth Tamás: Nem akarjuk, hogy bezárják a tavat. Ha nem csináljuk meg, és nem 

teljesítjük a szakhatóság előírásait, akkor bezárják. Véleménye szerint  még ez ügyben fog 

jelentkezni plusz költség. 

 

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

határozatot hozta: 

277/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a horgásztó vízjogi fennmaradási-üzemeltetési engedély  

megszerzéséhez szükségesnek dokumentáció és tervek 

elkészítésével megbízza a GEO-SIVO Építőipari, 
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Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.-t 

az ajánlat szerinti  355.600 Ft összegben.  

A munkadíj kifizetésére a KDV KTVF szakhatósági 

befogadó nyilatkozat beérkezését követően kerülhet sor. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

A polgármester 18.52-től  19.07 óráig szünetet rendel el. 

 

 

16.) A rendőrség támogatása (körzeti megbízott mobiltelefon) 

 

Gál Zsolt: A múlt testületi ülésen Szmodics Róbert kérte, ha lehetőség van rá a körzeti 

megbízottunkat támogassuk azzal, hogy mobiltelefont vásárolunk.  Ezzel könnyebben lehet 

őt elérni.  Ezen kívül havonta valamilyen keret összeg meghatározásával is kérte a 

támogatást. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a testületnek a körzeti 

megbízott részére vásároljon egy átlagos mobiltelefon készüléket és havi 8 eFt lebeszélhető 

keretet biztosítson számára. 

 

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

határozatot hozta: 

278/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bém Gábor r.tzls. körzeti megbízott rendőr részére egy db átlagos 

mobiltelefon készüléket, valamint havonta 8 ezer Ft 

összegben lebeszélhető keretet bíztosít. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  folyamatosan visszavonásig 

 

 

17.) Háziorvos támogatásának felülvizsgálata helyben történő vérvétel ügyében 

 

Gál. A testület úgy döntött, hogy ez év december 31-ig  12 e -12 eFt-tal támogatjuk a 

háziorvosokat a helybentörténő vérvétel biztosítására. Dr Varga Ágnes szóban jelezte, hogy  

8-15 vérvételük van hetente. Kóspál doktor úrrak nem tudott személyesen beszélni. 

Mindketten javasolják, továbbra is legyen lehetőség a betegeknek helyben vérvételre. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság nem döntött határozatban. Kérte a 

háziorvosokat, hogy valamilyen beszámolót adjanak, mekkora a lakosok részéről az 

igénybevétel. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi bizottság 5 igen szavazattalj javasolja, hogy  2013. II.28-ig  

adjuk meg a támogatást.  A kötségvetési rendelet elfogadását követően döntünk a továbi 

folyósításról.  Ez idáig lehetőség van pontos adat beszerzésére a két orvostól. 

 

Gál Zsolt: Valószínűleg azt fogják mondani, hgoy ez a lehetőség nagyon jó. Javasolja, hogy 

amíg írásban nem kapjuk meg a választ, addig maradjon a jelenlegi támogatás. A 
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költségvetés függvényében tudunk majd továbbiakról dönteni. Javasolja meghosszabbítani a 

finanszírozást II. 28-ig 

 

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

határozatot hozta: 

279/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a háziorvosok részére a helyben történő vérvétel 

költségeire nyújtott támogatási megállapodást 

2013.II.28-ig meghosszabbítja. Ennek megfelelően 

a havi 12 eFt – 12 eFt támogatást január és február 

hónapra biztosítja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013.II.28-ig 

 

 

18.) Az iskolai takarítónők munkáltatásának ügye 

 

Gál Zsolt: Az iskolák átadása a mai napon megtörtént, a munkáltatás átkerült az iskolatitkár és 

a pedagógusok tekintetében a Klebersberg Intézményi Központhoz. A technikai dogozók 

kimaradtak ebből a körből; nálunk 4 takarítónőt érint.  Az önkormányzat viheti tovább a 

munkáltatást. Lehetőség van az önkormányzaton belüli foglalkoztatásra, de az intézmények 

üzemeltetése inkább az EKO Kft.-hez kötődik. A munka irányítása révén a munkáltatói 

feladatok is célszerűségi szempontból jobb lenne, ha itt történne.  Az önkormányzatok 

többsége így tesz, a munkáltatást az üzemeltetési csoportok veszik át.  Van olyan iskola, 

ahol egyéb személyzet is van, pl. portás, karbantartó, stb. Nálunk más fajta dolgozó nincs. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a jelenleg iskolai 

állományban dolgozó takarítónők munkáltatását az Önkormányzathoz átvenni, amennyiben 

az értesítések jogszabályi határideje lehetővé teszi, a munkáltatásuk kerüljön át az EKO 

Kft.-hez.   Ennek határideje előreláthatólag III.1.  

 

Gál Zsolt: Javasolja, hogy pontos határidőt nem szabjanak meg. Ha lehet, minél hamarabb az 

előírások betartásával. Ne legyen határidő kényszerünk. A döntésről szóló értesítőket 

megkapják a dolgozók. A kft. finanszírozásnál így be kell venni majd az ő bér költségüket 

is. 

 

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

határozatot hozta: 

280/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a jelenleg iskolai állományban dolgozó 4 takarítónő 

munkáltatása ideiglenesen átkerül az Önkormányzathoz. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy az EKO Kft.-hez történő  

kiszervezéssel kapcsolatos munkajogi lépéseket jogszabályi határidők  

betartásával (értesítések, nyilatkozatok) - a jelenlegi dolgozók jogfolytonos  

átlépésével – tegye meg.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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19.) Dr.Répászki Miklós ügyvéd tájékoztató levele a Repülőtér részére kiadott 

környezetvédelmi működési engedély ügyében 

 

Gál Zsolt:  Ugyanezt a levelet már láttuk a rendkívüli testületi ülésünk egyik napirendjeként.  

A repülőtér környezetvédelmi működési engedély ügyében nekünk adott igazat a bíróság.  

A 2A-B terminállal kapcsolatban hoztunk döntést. A bizottság tárgyalta a témát. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyalták a témát, de nem hoztak döntést. 

 

 

20.) Döntés az Ecser és a Belügyminisztérium közötti per ügyében 

 

Gál Zsolt:  A rendkívüli testületi ülésen beszéltünk az egész repülőtérrel kapcsolatos perekről. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottsági ülésen nem hoztunk határozatot. 

 

Barta Zoltán: Pontosítani szeretné az elhangzottakat; 3 ügyről van szó. Az előbb említett 

dr.Répászky Miklós ügyvéd levelében volt egy határidő, miszerint december  7-ig kellett 

nyilatkoznia az önkormányzatnak, hogy fellebbezéssel kíván-e élni a 2A-B terminál 

használatba vételi engedélye ellen. Az előbb említett Repülőtér környezetvédelmi működési 

engedélye ügyében visszavonta az összes határozatot, és új eljárásra kötelezte a bíróság az 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget. A 3. ügyünk, 

ahol a XVII. kerületi Önkormányzat  és Ecser Önkormányzata volt a felperes és a 

Belügyminisztérium az alperes, ami a repülőtéri fejlesztések építési engedélyének kiadása 

ellen indult. Ezt a keresetet a Fővárosi Törvényszék elutasította. A határidők betartásával 

január 11-ig lehet felülvizsgálati kérelemmel élni a Kúriánál. Kérdés, hogy ebben az ügyben 

hogyan dönt a testület? Jelen esetben már nem rendes jogorvoslattal lehet élni.  Az ítélet 

ellen fellebbezésnek helye a Pp. 340. § (1) bek.-e szerint nincsen. Ezért írta az ügyvéd úr, 

hogy csak felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. 

 

Horváth Tamás: Világosan látszik, hogy ebben a perben vesztettünk.  Semmi értelme harcolni 

a továbbiakban. 

 

Gál Zsolt: Szavazásra bocsátja, ki támogatja, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtásra 

kerüjön? 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal és egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

281/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a Repülőtéri fejlesztések 

építési engedélye tárgyában a Belügyminisztérium ellen indított 

perben (Bp. XVII. ker. Önkormányzat 

mellett, mint II.rb. felperes) felülvizsgálati kérelmet 

nyújtson be a Kúriához. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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21.) Peresítés előtti fizetési felszólítások 

 

Gál Zsolt: Az ecseri fejlesztési területek tulajdonosaitól kaptunk jó néhány fizetési 

felszólítást, mely a meghívó mellékletében kiküldésre került.  

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság arra a megegyezésre jutott, hogy javasolja a testületnek 

a polgármester és Hosszú János képviselő megbízását, miszerint kezdeményezzenek egy 

egyeztetést a peresítést küldő céggel.  Mielőtt elhatárolódunk, próbáljunk megegyezni. A 

peres út esetleg rossz irányba haladhat.   

 

Gál Zsolt: Nem zárkózik el a további tárgyalástól. Bár megjegyzi, hogy elég sok egyeztetésen 

vagyunk túl, de sajnos ennek eddig nem volt foganatja. 

 

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

határozatot hozta: 

282/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert és Hosszú János képviselőt, 

hogy a peresítés előtti fizetési felszólításokat küldő  

cégek képviselőivel folytassanak egyeztető tárgyalásokat 

a per elkerülése végett. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Hosszú János  képviselő 

Határidő: folyamatosan 

 

22.) Bereczky György által tett eladási ajánlat az Ecser 307/20. hrsz.-ú ingatlanra 

vonatkozóan 

 

Gál Zsolt:  Bereczky György úr ajánlata a 307/20. hrsz.-ú “Figula” nevű terület eladási 

szándékáról szól. Már korábban is adott ilyen ajánlatot egy kicsit magasabb összegen, most 8 

millió Ft-ért kínálja megvételre. Mivel ennek a területnek van egy olyan problémája, 

miszerint ezt Bereczky úr földdel feltöltötte és ha a szakhatósági vagy valamilyen más előírás 

miatt ezt el kell távolítani, nagy költsége lehet.  Maga a végeli ajánlat akkor lehet érdekes, ha 

nem kell eltávolítani ezt a réteget.  Ha igen, akkor több tízmilliós tételről beszélünk. Az is 

kérdés, hogy a 8 millió Ft bruttó vagy nettó ár?  Mert akár az EKO Kft. használatára történő 

megvásárlás jó lehet. Fel kell kérni Bereczky urat, hogy adjon írásban nyilatkozatot, hogy 

bírósági vagy egyéb szerv által kiadott rekultiváló határozat nincs érvényben. Ha pedig van 

ilyen, akkor ő vállalja ennek költségét a megvásárlás esetén. A terület egyébként nem rossz,  

belső védett területrészen fekszik. Több mindent lehet ott csinálni, nem zárkózna el a 

vásárlástól.  Nem utolsó sorban egy problémás rész lezárulhatna Bereczky úrral kapcsolatban, 

mert mint tudjuk nagyon sok lakossági bejelentés és probléma volt vele kapcsolatban.  A 

felkínált terület esetében nem tudunk pontos méretet sem, mert elég speciális formája van. 

 

Szilágyi Károly: Tudomása szerint Bereczky úrnak komplett terve van egy pihenő parkra.  

Úgy gondolja, hogy ez az ár bruttó tétel, elég kedvezőnek hangzik. 

 

Horváth Tamás: Ha kijelenti, hogy nincs a feltöltéssel kapcsolatban valami gond és ezt 

írásban megteszi, érdemes vele foglalkozni. 
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Gál Zsolt:  Amennyiben csak sitt van rajta, akkor olyan jellegű felhasználásra, mint pl. 

erdősítésre, energia haszonnövény  termesztésre akár egy 50 cm-es töltés után hasznosítható. 

Ez a kazánprogramunkhoz kapcsolódóan is jó lenne. A hasznosításról nincs konkrét anyaga, 

csak szóbeli felvilágosítást kapott.  Megnézné a lehetőségeket mielőtt elutasítják az ajánlatot. 

Akár az a probléma is megoldódhat, ami az érintett ingatlan tulajdonosokkal kapcsolatban 

kialakult.  Sokan pereskednek az ott lakók közül Bereczky úrral, mert elszántott, feltöltött 

területeket az ő engedélyük nélkül. 

 

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

határozatot hozta: 

283/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közeljövőben tárgyalni kívánja a 307/20. hrsz.ú  

ingatlan vásárlási ügyét. 

Megbízza a polgármestert, hogy szerezzen be további 

információkat, nyilatkozatokat a terület hasznosíthatóságáról, 

szakhatósági eljárásban levőségéről, valamint a tulajdonostól, 

miszerint az ajánlott eladási ár bruttó vagy nettó összegű. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

23.) A településközpontban elhelyezésre tervezett molinó ügye 

 

Gál Zsolt:  Volt egy tervünk, hogy elhelyezzük a volt zöldséges üzlet helyén egy hirdető 

felületet. Időközben egy új gondolat alapján úgy döntött a testület, hogy a 

településközpontban egy táncos szoborpár kerül kihelyezésre.  Az említett szobor miatt a 

molinó kihelyezése nem lenne jó.  Ezért kéri a testülettől a határozat visszavonását.  A terület 

további kialakítása során újratárgyalják az ügyet.  

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság javasolja az Intézményvezetővel 

egyeztetni, hogy  fenntartja-e a kérését. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek, korábbi a molinó 

elhelyezéséről szóló határozatát helyezze hatályon kívül. Osztottuk az Oktatási Bizottság 

véleményét, hogy egyeztessünk az igazgatóval. 

 

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

határozatot hozta: 

284/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatályon kívül helyezi a 29/2012.(II.15.) sz. határozatát, 

melyben a Művelődési Ház hirdetéseinek  

kihelyezésére alkalmas molinó helyét jelölte ki. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

24.) Az orvosi ügyelet további üzemeltetése 

 

Gál Zsolt: Csak egy szóbeli tájékoztatót kíván adni a testületnek az orvosi ügyeletről. A 

gyömrői és maglódi testület az év végével felmondja az ügyelettel kötött szerződését; illetve 
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Maglód már felmondta a szerződését.  A maglódi orvosok szövetkezet formájában 

pályáznák meg az üzemeltetést.  Gyömrő Önkormányzata partnerként próbál közreműködni.  

A közös kft. létrehozását nem akarják.  A gyömrőiek külső megbízással látják jónak a 

feladatellátást.  Gyömrő úgy néz ki, hogy társulni fog a Maglódi csoporttal és így kívánja a 

jövőben elláttatni a munkát. A tervek szerint úgy működne, hogy este 6-tól 10-ig orvos 

mindkét helyen lenne (régi gyömrői ügyeleten is) és 10-től csak Maglódon.  Szóbeli igéretet 

kapott a maglódi polgármestertől, hogy az OEP finanszírozás fejében elvégzik Ecseren is az 

ügyeletet. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is említésre került, de nem hoztak határozatot, 

mivel csak tájékoztató volt. 

 

25.) Polgármesteri Hivatal nyomtató beszerzési ügye 

 

Gál Zsolt: A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjánál tönkrement a matrix nyomtató. Sok 

olyan anyag készül itt, amely A3-as leporellós anyag, javasolja megvásárolni a készüléket. 

Árajánlat mellékelve. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a matrix nyomtató 

megvásárlását az árajánlat szerint. 

  

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

határozatot hozta: 

285/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Polgármesteri Hivatal részére engedélyezi  

egy db matrix nyomtató beszerzését az ajánlat 

szerinti br. 149.000 Ft összegben. 

Felelős: Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2012.XII.31. 

 

26.) Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt: Az írásbeli anyag a lekötött pénzeszközök kimutatása. Szóban tenne néhány 

kiegészítést. A Polgárőrség vezetője megkereste, hogy az idén az önkormányzat által 

nyújtott pályázati összegből terveztek egy EDR készüléket vásárlást.  Ennek beszerzésére a 

monori rendőrkapitány igéretet tett, hogy segít. De sajnos nincs rá módja. Hosszú Mihály 

kérte, hogy lehetőség szerint másra költhessék el a támogatást. Egy speciális szoftver 

pótlásra, a polgárőr autóban lévő időnként használt rendszámfelismerő szoftverre költenék a 

pénzt.  Jövőre megpróbálnak újra pályázni a rádióra. 

 

Horváth Tamás: Úgy emlékszik, hogy a kapitány úr egy kiszuperált rádió átadásáról beszélt. 

 

Gál Zsolt:  Legutóbb azt mondta a kapitány, hogy ő sem tud szerezni, még a rendőröknek 

sincs mindegyiknek.  Azt javasolja, hogy a pályázati pénz elszámolását toljuk el jövőre. A 

polgárőrség vezetője pontosítsa, mennyibe kerül a szoftver és a következő évben erre 

nyújtson be kérelmet.  A rádiót azért tartaná inkább jónak, mert akár a rendőrökkel közösen 

tartott szolgálatban, vagy a saját járőrözésük alkalmával jó lehetőség, ha tudnak arról, mi 

történik a környezetükben.  A rendszámfelismerő készüléket egyébként is a közös 
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szolgálatban tudják használni. Így ha felismerik a körözött járművet, akkor rögtön tudnak 

szólni a rendőrnek. Fontosabbnak érzi a rádió beszerzését.  De ha Hosszú Mihály úgy látja, 

hogy szükséges, akkor jövőre pályázza meg a szoftvert. Jelen esetben 200 eFt-ról beszélünk. 

Javasolja, hogy a Polgárőrség akkor számoljon el a támogatással, amikor ténylegesen 

megvette a készüléket. 

 

Szilágyi Károly:  Egyetért a javaslattal. 

 

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

határozatot hozta: 

286/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Polgárőrségnek, mint civil szervezetnek pályázat útján 

nyújtott 200 eFt támogatási összeggel a pályázatban megjelölt 

EDR rádió készülék megvásárlását követően (a 2012.XII.31-i határidőt   

meghosszabbítva) számoljon el. 

Egyéb kéréssel a 2013. évre kiírt pályázatban forduljon az Önkormányzathoz. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Hosszú Mihály  Polgárőrség elnöke 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt:  Megkereste egy vendéglátó cég üzemeltetője, aki vállalná az iskolai büfé 

vezetését. Ajánlatában arról ír, hogy mit árulna.  Egyéb feltétel nem szerepel ajánlatában.  

Felvetődött az ajánlat beérkezését követően, hogy esetleg érdemes lenne megpályáztatni a 

büfét. Ez további kérdéseket vet fel, pl. bérleti díj összege, vagy a konyhával való 

együttműködés. De ott van továbbá az is, hogyan felelne meg a szakhatóság vagy az 

ÁNTSZ előírásainak, üzemeltetési feltételeknek?  Nincsenek meg a higiéniás feltételek a 

konyha nélkül. Úgy gondolta, nézze meg a vállalkozó, és  tegyen le egy komplett ajánlatot. 

 

A Maglódi polgármesterrel és a Vecsési polgármesterrel egyeztettünk; írásos anyag nem 

készült, csak szóban történt a tárgyalás.  Maglód megpróbálja indítványozni, hogy 

kihelyezett kormányablak működhessen a maglódi hivatalban.  Vecsés is támogatta a kérést.  

Jelen pillanatban a Vecsési Polgármesteri Hivatal épületében lesz a kormányablak; ill. 

szóbeli hozzájárulásuk is van a Market Centrálban lévő irodai kihelyezésre.  Maglód kéri 

Ecser Önkormányzatától a támogató nyilatkozatot.  Egyetértünk, legyen itt is 

kormányablak.  Eredetileg is kérték, de le lett húzva a jogszabály tervezetből. A maglódiak 

most építenek egy külön szárnyat azoknak a feladatoknak a kihelyezésére, amelyek az 

önkormányzatnál maradtak. Úgy látja, hogy nem valószínű, kapnak erre engedélyt; de 

érdemes megpróbálni. 

 

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

határozatot hozta: 

287/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Maglód Város Önkormányzatának kérését, 

miszerint a maglódi Polgármesteri Hivatalban kihelyezett  

Kormányablak működjön. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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Gál Zsolt:  A fény dekorációs elemeket felszerelték, többé kevésbé világítanak.  Az Arany J. 

utcában az egyik nem világít.  Voltak itt Mágó Mihályék a villanyszerelő cégtől és 

megpróbálják megjavítani. A központban elhelyezett fenyőfát folyamatosan díszítik, az 

iskolás  gyerekek is felrakják a díszeket. 

Kéri a beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

288/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót 

és jóváhagyja a pénzügyi lekötéseket. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a  Kormányhivatal 

kérelmét, melyben kérte az önkormányzat támogatását. A gyermekotthonban élő  17-18 

éves gyerekeknek ajándékokat kellett volna  a mai napig eljuttatni. Sajnos az idő rövidsége 

miatt erre már nem volt lehetőség. Ezen kívül egy drogprevencióval kapcsolatos kérvény is 

érkezett. 

 

Barta Zoltán: Egy civil szervezet 500 Ft/gyermekenkénti összegért tart drogprevenciós 

előadást.   

 

Szeverné Csekei Csilla: A bizottságot tájékoztatta, hogy az iskolai nevelés során minden 

gyerek ebben a témában valamilyen formában tájékoztatva van. A Bursa  Hungarica 

felsőoktatási ösztöndíjra 10 pályázat érkezett.  Közülük egy pályázó nem kapott támogatást, 

mert a szociális alapon való rászorultsági feltételnek nem felelt meg.  83 kiskorú  gyerek 

5000 Ft értékben karácsonyi segélyt kap a napokban.  Más nem volt, amit nem tárgyalt a 

testület. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottsági ülésen nem volt egyéb, mint amit már említettek. 

 

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

határozatot hozta: 

289/2012.(XII.12.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a bizottsági beszámolókat. 

Felelős: Szeverné Csekei Csilla  OszB elnök 

   Horváth Tamás  PB  elnök 

Határidő: azonnal 

 

27.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

Jármai Zoltán:  Lakossági kérés, hogy szólítsák fel az ASA Kft. dolgozóit, hogy csukják 

vissza a kukák fedelét, amikor kiürítették, mert sokan tapasztalják, hogy mire hazaérnek a 

lakosok,  már félig tele van a kuka vízzel. 
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Gál Zsolt: Jelezni fogjuk nekik. 

 

28.) Egyebek 
 

Gál Zsolt: Nem zárult még le a pályázat, de indultunk a biomassza programon  kazán 

elhelyezéssel.  Az Iskolába próbáltunk pályázni ilyen kazánra,  19 millió Ft összeggel. Ez 

jóval alacsonyabb, mint az eredetileg tervezett összeg.  Ami miatt még nem biztos; a héten 

alá kell írni egy szerződést, hogy mit vállalunk a program keretében. Valószínűleg 

közbszerzés köteles lesz a kazán megvásárlása. A Munkaügyi Központ vezetőjével folytatott 

megbeszélésen érdeklődött, hogy mi lesz akkor, ha a módosított összegre nem tudjuk 

lecsökkenteni a beszerzést? Két 100 kW-os kazánra van szükség, az iskolai gázkazán 

kiváltására lenne. Most a fűtési szezon elindultával egy 100 kW-os kazán megy 

folyamatosan, a másik rásegít, ha nagyon hideg van. A 3. meglévő készülék tartalék, ha 

gond van.  Mi 2 db 100 kW-os biomassza kazánra pályáztunk. Előrször a kiírás szerint 

mindent komplexen támogattak volna. Időközben kiderült, hogy nem támogatják a kéményt, 

a tartályt a biomasszára,  nem támogatják a gépészetet, a puffer tartályt.  Így maradt 17 

millió a 32-ből.  Mindenképpen bele kell venni  két közmunkás egy éven keresztüli 

foglalkoztatását, amit a fennmaradó összegből kell fedezni. A munkaügyi központ  meg 

fogja vizsgálni, hogy egyáltalán mekkora összegbe kerülne.  Úgy gondolta, ha ez a pályázat 

kismértékű önerőt igényel, akkor érdemes elindulni. Ezekkel a kazánokkal akár 60-50 %-os 

energia spórolást tudunk elérni. Bár nem tudható, hogy ha a biomasszára egyre többen 

állnak rá, akkor mekkora összegbe fog kerülni az üzemeltetésük.  A Bereczky féle területen 

lehetne esetleg termeszteni energia növényeket.  Szeverné közbevetésére válaszolva 

elmondja, hogy a vasút melletti terület visszavételével még nem áll rendelkezésre kellő 

terület. Az önkormányzatnak különböző helyen vannak földjei.  Elhagyatott területen nem 

szívesen termesztene, telepítene olyan növényeket, fákat, amit más is fel tud használni. 

Őrzés nélkül nem támogatná a termesztést.  Bízik benne, hogy el tudunk mozdulni a 

hatékonyabb energia felhasználásban. Hozzáfűzi még, hogy a program keretében előre meg 

volt adva az a 20 cég, ahol kazánt tudunk vásárolni. A legalacsonyabbb ár a 8 millió Ft volt. 

Jelzésünkre úgy reagált a munkaügyi központ, hogy csak 6 millió-ra lehet pályázni. Ehhez 

hozzá jött még a kémény költsége is.  Azt mondták, hogy tudják, hogy ennyi, de alkudjuk le.  

Ez még nem igényel testületi döntést, csak tájékoztató volt. 

 

Köszöni a megjelenést és az egész évi munkát.  Szaloncukorral kedveskednek azoknak, akik 

végig dolgozták az évet. Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a hivatal dolgozói 

nevében is. 

Az ülést 19.50 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


