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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 

18.03   órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

 

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

Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottként jelen vannak:  dr. Kóspál Lajos  háziorvos,  Ács Rozália  védőnő,   

 Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel 

határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat: 

1.)  A Nyugdíjas Klub tájékoztatója 

2.)  Az egészségügyi szolgálatok beszámolói: 

a.)  I. sz. Háziorvosi Körzet 

b.)  II. sz. Háziorvosi Körzet 

c.)  Fogorvosi Szolgálat 

d.)  Védőnői Szolgálat 

3.)  A Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.  2012. éves beszámolója 

4.)  Az EKO Kft. 2012. évi mérlege 

Az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata 

5.)  A Gyömrői Szennyvíztisztító telep üzemeltetési ügye –  

DAKÖV Kft.-vel történő megállapodás  

6.)  Alapító okiratok módosítása 

 a.) 1. sz. Óvoda 

 b.) 2. sz. Óvoda 

7.)  Vagyongazdálkodási terv 

8.)  KEOP-3.3.3-13 – Megújuló energiafelhasználás növelése c. pályázat  

9.)  „Testvérvárosok polgárainak találkozói” és „Kispályázatok” EU-s pályázat 

10.)  Golgota Bt. kérelme colom-bárium fülke építésére 

11.)  Ecser Sport Egyesület rendkívüli támogatási kérelme 

12.)  Szent István Napi rendezvény előkészítése 

13.)  Weinhandl Zsuzsa tulajdonát képező 029/6. hrsz.-ú terület ajándékozási ügye 

14.)  Petőfi u. 41. sz. ingatlan vételi ajánlata  Zárt ülés! 

15.)  Dr. Gáspár Pál emléktábla állítás ügye 

16.)  Iskolai gázkazánok cseréje 

17.)  Megyei köznevelési-fejlesztési terv 

18.)  Szent Antal utcai játszótér ügye 

19.)  A  17/1994./VIII.09./ Ör. sz. az Ecser Község Önkormányzata által fenntartott iskola 

adatszolgáltatási rendjéről szóló rendelet hatálytalanítása 
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20.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

21.)  Képviselői kérdések, vélemények 

22.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni a 

Belügyminisztérium 8/2013.(III.29.) sz. rendeletében a kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázattal. Ezt a témát a 19. napirendi pont után 

javasolja tárgyalni. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet: 

 

1.)  A Nyugdíjas Klub tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  Az egészségügyi szolgálatok beszámolói: 

a.)  I. sz. Háziorvosi Körzet 

b.)  II. sz. Háziorvosi Körzet 

c.)  Fogorvosi Szolgálat 

d.)  Védőnői Szolgálat 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

3.)  A Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.  2012. éves beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.)  Az EKO Kft. 2012. évi mérlege 

Az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata 

 Előadó:  Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

 

5.)  A Gyömrői Szennyvíztisztító telep üzemeltetési ügye –  

DAKÖV Kft.-vel történő megállapodás  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  Alapító okiratok módosítása 

 a.) 1. sz. Óvoda 

 b.) 2. sz. Óvoda 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

7.)  Vagyongazdálkodási terv 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

8.)  KEOP-3.3.3-13 – Megújuló energiafelhasználás növelése c. pályázat  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.)  „Testvérvárosok polgárainak találkozói” és „Kispályázatok” EU-s pályázat 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  Golgota Bt. kérelme colom-bárium fülke építésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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11.)  Ecser Sport Egyesület rendkívüli támogatási kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Szent István Napi rendezvény előkészítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Weinhandl Zsuzsa tulajdonát képező 029/6. hrsz.-ú terület ajándékozási ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  Petőfi u. 41. sz. ingatlan vételi ajánlata  Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

15.)  Dr. Gáspár Pál emléktábla állítás ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  Iskolai gázkazánok cseréje 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.)  Megyei köznevelési-fejlesztési terv 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

18.)  Szent Antal utcai játszótér ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

19.)  A  17/1994./VIII.09./ Ör. sz. az Ecser Község Önkormányzata által fenntartott iskola 

adatszolgáltatási rendjéről szóló rendelet hatálytalanítása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

20.) A BM 8/2013.(III.29.) sz. rendeletében a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása pályázat 

 

21.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

22.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

23.)  Egyebek 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat és azok 

sorrendiségét. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.)  Nyugdíjas Klub tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: A Nyugdíjas Klub elnöke Sosovicza Jánosné jelezte, hogy nem tud 

eljönni a testületi ülésre; elküldte az írásbeli tájékoztatóját. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 

javasolja elfogadni a tájékoztatót. 

 

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

határozatot hozta: 

114/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Nyugdíjas Klub 2012. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)  Az egészségügyi szolgálatok beszámolói: 

a.)  I. sz. Háziorvosi Körzet 

b.)  II. sz. Háziorvosi Körzet 

c.)  Fogorvosi Szolgálat 

d.)  Védőnői Szolgálat 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívó mellékleteként az 1. és 2. háziorvosi körzet, a fogorvosi 

és védőnői beszámolói kiküldésre kerültek; a 2-es körzet beszámolója egy nappal később 

ment ki. Dr. Kóspál Lajos háziorvos és Ács Rozália személyesen jelen vannak, kérdéseket 

lehet feltenni nekik a beszámolóval kapcsolatban. 

 

dr.Kóspál Lajos meghívott: Az írásbeli anyaghoz megjegyzésként hozzáfűzi: 2009. évben 

Magyarországon az egészségügy részesedése a GDP-hez viszonyítottan a költségvetésből 

5,1 % volt. Ez az arány 2012-ben 4,8 % volt. Ebben az az érdekes, amikor a gazdaság lefelé 

tendál, növekedés nincs és úgy csökken a részesedés, akkor nominál értékben a csökkenés 

még nagyobb mérvű.  Ha növekvő gazdaság mellett csökken ez az összeg, még nem akkora 

a gond.  Varga Mihály miniszter úr legutóbbi nyilatkozatában jelezte, “E” alap közvetlenül a 

betegellátásra fordítandó összeg, ami ugyancsak lefele tendál.  Semmiféle örömre nem 

számíthat ebben az évben, úgy, hogy a költségei folyamatosan emelkednek. 

 

Ács Rozália meghívott: 2012-ben a médiában is többször hallatszott, hogy emelték az 

egészségügyi dolgozók fizetését. De a védőnők ebből mégis kimaradtak. Ezt a hiányosságot 

úgy pótolták, hogy később beletették a hiányzó összeget az egészségügyi finanszírozási 

alapba. Így egyszeri nettó 25 eFt-ot kaptak a védőnők fizetésként.  Decemberben egyeztetett 

a polgármesterrel, az OEP által átutalt összeget megkapták fizetés kiegészítésként. Jelzi a 

képviselőknek, hogy erre a többlet finanszírozásra nincs jogszabály, hogy bérként kell 

kifizetni, de nem is tiltja. Az eredeti szándék szerint a védőnői béremelésre szánták a plusz 

finanszírozást, de jogszabállyal nem lett alátámasztva.  Ez nem csak ecseri gond, hanem 

országosan jelentkező probléma a védőnőknél. Kéri a testületet, hogy ne a környező 

települést vegyék példának, hanem az említett szándék szerint - még ha jogszabály nem is 

írja elő -, a védőnők béremelésére szánja, vagy adja ki egyszeri juttatásként.  Ebben kéri, 

hogy gondolkozzanak közösen. Ha már mindenhol azt halljuk, hogy az eü dolgozók fizetését 

emelik, akkor a diplomás védőnők ne 0 fizetés emelést kapjanak.  Ma volt a Pest megyei 

védőnői konferencia, ahol ez is téma volt. A védőnői szolgálattal kapcsolatos átalakítást 

ígérik, de mire ez megvalósul, az 2015. év közepe.  Szeretne a képviselőknek átadni két 

olyan program ismertetőt, amelyen az ecseriek is szerepelnek. Kollegájával igyekeznek 

mindent megtenni, hogy Ecser hírnevét erősítsék; éppen az előbb említett pest megyei 

rendezvényen is az ecseri gyerekek nagyon jól szerepeltek.   
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Kéri a képviselőktől, hogy a nehéz gazdasági helyzetben erkölcsi segítségen túl anyagi 

segítséget is adjanak a védőnőknek. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Az Oktatási és Szociális Bizottság az egészségügyi 

beszámolók mindegyikét 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

 

Gál Zsolt polgármester: A beszámolókat egyenként kell elfogadni, ezért külön szavaznak. 

 

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

határozatot hozta: 

115/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az I. sz. Háziorvosi Körzet 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

116/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a II. sz. Háziorvosi Körzet 2012. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

117/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Fogászati Szolgálat 2012. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

118/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Védőnői Szolgálat 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr.Kóspál Lajos:  Megjegyzésként hozzáfűzi,  amióta Varga Ágnes doktornő ebben a faluban 

dolgozik, egyetlen ülésen, beszámolónál sem volt jelen. 

 

dr. Petky Ferenc képviselő:  Válaszolva a megjegyzésre: a beszámolón nem, de már volt jelen 

ülésen a doktornő. 
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18.16 órakor dr.Kóspál Lajos és Ács Rozália távoznak az ülésről. 

 

3.)  A Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.  2012. éves beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre került a DPMV beszámolója, a Pénzügyi Bizottság 

tárgyalt róla. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottságon beszéltek az anyagról, véleményezték, és 

3 igen szavazattal elfogadásra javasolták. 

 

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

határozatot hozta: 

119/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a  Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.   

2012. éves beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.)  Az EKO Kft. 2012. évi mérlege 

Az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata 

 

Gál Zsolt polgármester: A mérleg kiküldésre került, tegnap tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja 

elfogadásra a mérleget.  Hosszú János tegnap  kért egy főkönyvi kivonatot, melyet ma 

délután továbbított a részére. A számokat nézve teljesen elfogadhatónak tartja  az EKO Kft. 

beszámolóját fél évi működés után. 

 

Hosszú János: Az idő rövidsége miatt nem volt ideje foglalkozni az analitikával.  A múlt 

évben mínuszos lett a mérleg. Tudomása szerint egy kft.-nél ha két éven keresztül mínuszos 

a mérlege, akkor szankciókra számíthat. Mit teszünk ellene? A mérleg beszámolóknál a 

Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvet is mellékelni szokták a testületi ülésre, ezt nem kapták 

meg. A beszámolót áttekintve van néhány tétel, amit nem tudott értelmezni, mert összesített 

számok. Pl. a bértétel.  Összességében csak ennyi az észrevétele. Javasolja, mivel 

önkormányzati kft-ről van szó, a könyvvizsgáló mégis vizsgálja át az anyagot, bár nincs erre 

kötelezettségünk. 

 

Gál Zsolt polgármester: A kérdésekre válaszolva elmondja : A tavalyi évben úgy indult a kft., 

hogy meghatároztunk számukra egy kb. finanszírozási formát azzal, hogy az idén a Testület 

ezt felülvizsgálja.  Elegendő-e vagy sem, hogyan tudunk tovább haladni? A Felügyelő 

Bizottság feladata, hogy két év mínusz esetén, jelezze a tulajdonos felé, valamilyen 

intézkedést tegyen meg, vagy veszteség miatt számolja fel a kft.-t.  Nekünk, a képviselőknek 

kell meghatározni egy jó finanszírozási számot. Tavaly két és fél hónapig az önkormányzat 

nem finanszírozta a kft. csak később döntött a havi támogatás mértékéről. Időközben a kft. a 

tőkéjéből gazdálkodott. Abban maradtunk, hogy rendezzük ezt a problémát. A Felügyelő 

Bizottság is tehet javaslatot, hogy a finanszírozási forma hogyan történjen.  Tavaly az EKO 

Kft. részére volt egy keretösszeg meghatározva, ill. az intézményekkel kötött megbizási 

szerződés alapján részesült havi átalányban. A két összeg kisebb, mint a kft. működési 

költsége. Ezt pótolni kell. Az önkormányzat könyvvizsgálója természetesen megnézte a 
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beszámolót, szóban jónak találta. Írásbeli véleményt is fog róla készíteni, de megegyeztek - 

mivel a könyvvizsgálók életében május kritikus pont, nagyon sok a munkájuk -, ezt 

követően el fogja készíteni. Az előző ülésen is több beszámolót láttunk, melyekhez 

Felügyelő Bizottsági vélemény nem feltétlenül került kiküldésre.  Eddig a Gyömrői Vkm. 

Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyveit sem küldtük ki, de igény szerint természetesen 

átadják. Az EKO Kft. Felügyelő Bizottsági összefoglaló jegyzőkönyvben a tagok javasolják 

elfogadni a beszámolót, mérleget. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Még nincs egy egész éve, hogy a kft. működik. Nem lehet 

összehasonlítani a műszaki csoport és az Eko kft. működési költségeit.  Látszik, hogy folyik 

a munka.  Mit látunk az önkormányzati költségvetésen belüli számokból? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ugyanaz az alkalmazotti köre a kft.-nek, mint a korábbi műszaki 

csoportnak, így a bérjellegű kiadásai is ugyanazok. A gépkezelőnél magasabb bér 

jelentkezik; ez többlet kiadással jár. A gépparkunk is bővült, az üzemanyag költség 

lényegesen magasabb.  Az ellátott feladatok is megnövekedtek, ami miatt létrehoztuk a kft.-

t. A régi műszaki csoport nem tudott ellátni sok olyan munkát, amit a mostani felállásban 

sikerül megoldani, vagy most nem kell külső vállalkozást bevonni. Valamivel többe kerül ez 

a megoldás, de a plusz többlet teljesítményben látszik a változás.  Konkrét számot nem tud.  

Bizonyos feladatokat ellátnak, amit eddig külső vállalkozóval kellett megoldani, de 

pontosan nem tudjuk ezt számokban kifejezni. Ha azokért a munkákért, amelyeket eddig 

“külsősöknek” fizetett az önkormányzat összehasonlítjuk, nagyságrendileg azonos azzal az 

összeggel, ami a kft.-nél megjelenik. 

 

Horváth Tamás képviselő: Nála van a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv, melynek tartalmát  

nagyjából elmondta tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén. A felügyelő bizottság első, alakuló 

ülést tartott. Kijelölték a jegyzőkönyvvezető személyét; megállapították a tiszteletdíjakat, a  

beszámolók rendjét; megtárgyalták az EKO Kft. mérlegét. Javasolják a testületnek, hogy a 4 

milliós negatívum pótlásra kerüljön. Megegyeztek abban is, hogy a következő ülésen 

gondolkodnak azon, hogyan juthatna egyéb bevételhez a kft.  Kun Attila ügyvezető jelezte, 

hogy a személyi állomány erősen le van kötve; a településüzemeltetési és egyéb feladatok 

feltorlódtak. Pont erre jött létre a kft., hogy a kötelező feladatokat lássa el. Ha soronként 

nézzük a mérleget, akkor az 5-ös számlasorban a 17 millió Ft az összköltsége a kft.-nek. 

Ebben benne van a vásárolt anyagköltség és üzemanyag költség is, ami jóval magasabb a 

korábbi kiadásoknál. Hiszen a géppark is jelentősen nőtt. Véleménye szerint nem irreálisan 

magasabb ez a tétel, de lényegesen jobb a munkavégzés.  Kérte Kun Attilát, hogy keressen 

olyan lehetőségeket, ahol a rendelkezésre álló személyi állományt a piac felé lehet fordítani; 

plusz bevételekhez juttatva a kft.-t. Azt is látni kell, hogy több éves lemaradásai vannak sok 

feladat elvégzésében.  Az alap elvárásnak megfelelnek és ezért, minél jobban dolgozik az 

állomány, annál több feladatot kapnak.  Azt javasoltuk a testületnek, hogy a mérlegszintű 

miniszos eredmény abból is adódott, hogy az önkormányzati finanszírozás másfél hónappal 

később kezdődött, mint ahogy a működés elindult. Az  alapító tőkét élte fel a kft., ezért a 

hiányzó összeget pótolják vissza. Időközben nőtt a bérállomány is 4 fővel; iskolai 

takarítókkal.  A testület meg is szavazta a különbözetet. Az is felvetődött, ha nagyobb 

összeggel alakítjuk ki a támogatás összegét, talán jobb lenne. Ezért közösen gondolkodnak, 

milyen elképzelés szerint alakítsanak a finanszírozáson; milyen új formában lehetne plusz 

bevételhez jutni a kft.-nek. A korábbi gazdálkodásból adódó hiányt mindenképpen vissza 

kell tölteni.  A 3 milliós helyett 4 milliós támogatást javasolnak. Javaslat volt, hogy az 

ügyvezetőt arra sarkalni, a piacról nagyobb árbevételt szerezni.  Több könyvvizsgálóval 

egyeztetett a témában, akik azt a felvilágosítást adták, hogy még két évig lehetne mínuszos a 
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kft.  Az EKO kft. az önkormányzati alapellátásra alakult. Ezért is szerettük volna nonprofittá 

alakítani, de ez nem biztos, hogy megvalósíható. A jogszabályi változás miatt erre most 

lehetőség nem lesz.  A mérleg költség oldalon nincs semmilyen tétel, ami nem indokolt. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A külső megrendelések növelhetőek-e? 

 

Kun Attila ügyvezető (meghívott): Van érdeklődés a lakosság részéről a munkáink iránt. 

Szépen dolgozunk, most is kértek árajánlatot tőlünk.  

 

Gál Zsolt polgármester: Beszélgettünk a felügyelő bizottsági ülésen, hogy mennyire lehet ezt 

növelni?  A takarító nőkkel együtt 10 fős az állomány; az év elején elfogadott 4 fővel emelt 

létszámból ténylegesen 3 fő takarít, egy fő 6 órás adminisztrációs munkára lett felvéve.  A 

közfoglalkoztatásban dolgozók száma idén egyelőre csökkenő; a tavalyi 9 főhöz képest idén 

3 fő az, aki az intézményeinkben dolgozik. Ezen kívül 2 fő, aki biomassza kazán program 

keretében van foglalkoztatva. Rövidebb időre várható + 2 fő alkalmazása.  Az áprilisi 

havazás miatti késést dolgozzák fel most a munkálatokban. A most folyó munkák között van 

a Szent Antal utcai játszótér építése, a faluközponti szoboravató, az óvoda, az orvosi rendelő 

előtti parkoló munkái és az iskolában a kazán átépítés. Ezek mellett a fűkaszálás, favágás, 

metszés folyik, és földmunkálatok, főleg a géppel: alapépítés, kerítés építés, sitt elhordás.  

Kisebb mértékben fuvarozást is végeznek. Ezek a munkák nagyságrendileg jelentős összegű 

forrást igényelnek.  Amennyiben a kft. el tudja érni, hogy a több éves lemaradást elvégzi, 

akkor jobban fog tudni külső bevételért dolgozni.  De már az is nagy eredmény, hogy nem 

kell a külső cégeket felkérni, és külsősnek fizetni, hanem ők el tudják készíteni az adott 

munkát.  Ezekről is készülnek kimutatások. Ebben nagy segítség lesz a Felügyelő Bizottság 

és a könyvvizsgáló is.  Bár utóbbi igénybevételére nem kötelezett a kft. A könyvvizsgáló 

látta a mérleget és a főkönyvet is; jónak tartotta. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A napirend része még az önkormányzati felülvizsgálat. 

 

Gál Zsolt polgármester: Amikor kiment szerdán a meghívó, akkor a kft. és az önkormányzati 

intézmények közötti megállapodások éves felülvizsgálata is napirendi pontként felkerült.  A 

felügyelő bizottsági ülésen kiderült, hogy a témához kapcsolódóan van még egy nyitott 

kérdés, amin a bizottság tagjai vitatkoztak.  A támogatási, illetve a kiszámlázott munkák 

aránya hogyan alakuljon?  Milyen motiváció legyen a kft. részére megállapítva, amivel a 

bevételinek a növelésére lenne ösztönözve? A finanszírozási forma maradjon-e a jelenlegi 

formában vagy másképp fedezzék a költségeket. Ebben volt vita, amiben nem tudtak dönteni 

a bizottság tagjai. Azt javasolta, hogy az önkormányzat a támogatást tovább folyósítsa a kft.-

nek; és kérte a felügyelő bizottságot tegyen javaslatot a hatékonyabb megoldásra. Egyébként 

tavaly júniusban az Eko Kft. a testület döntése alapján megkötötte a megállapodásokat az 

intézményekkel.  Eredetileg úgy szólt a határozat, hogy egy év után felülvizsgálja a testület 

ezt a támogatást. Most az esetleges módosításra nincs előterjesztés; ezért kér egy hónap 

csúszást. Így most az új döntésig marad a 2 millió Ft önkormányzati támogatás + 1 millió Ft 

intézményenként átalánydíj, ill. a kiszámlázott munkák ellenértéke. Márciusban  szavaztunk 

a plusz alkalmazotti bér finanszírozásról. Véleménye szerint ha ezt az összeget folyamatosan 

finanszírozzuk, és pótoljuk a hiányzó összeget, akkor elegendő lesz a kft. működésére, 

amennyiben a nagyobb munkákat külön finanszírozzuk.  Ha készül új javaslat, azt a testület 

elé fogja terjeszteni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Kun Attilához kérdése: kijön–e a kft. a támogatásból? 
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Kun Attila: Örült a felügyelő bizottság döntsének, melyben elfogadták a mérleget és 

javasolták a tőke visszapótlását. Azzal, hogy a takarítók munkáltatása átkerült az 

önkormányzattól a kft.-hez, ezzel nem jelentkezett többlet kiadás, hiszen a bérköltségük 

átcsoportosítása nem jelent plusz terhet az önkormányzat számára. 

 

Gál Zsolt polgármester: A felügyelő bizottság 2 + 1 millió Ft támogatást javasolta megemelni 

2+2 millióra. De ő úgy véli, hogy inkább legyen egy megalapozott döntés, ne kalkulált 

összegről beszéljünk.  Ha a fél év alatt 4,5 millió veszteség, akkor egy év alatt kb. 10 millió 

is lehet; ezért hangzott el a havi kb. 1 millió Ft-os plusz kiegészítés.  Nem javasolja az 

állandó módosításokat, legyen inkább egy fix forma, ami alapján finanszíroz az 

önkormányzat. 

 

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

határozatot hozta: 

120/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az EKO Kft. 2012. évi mérlegét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

121/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az EKO Kft. Felügyelő Bizottságának javaslatára az EKO Kft. 

2012. évi mérlegében szereplő 4.065 eFt tőke veszteséget 

az Önkormányzat költségvetéséből visszapótolja.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

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

határozatot hozta: 

122/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az EKO Kft. Felügyelő Bizottságának javaslatára az EKO Kft. részére 

havonta 2 millió Ft támogatást + 1 millió Ft intézményenkénti 

átalányt, valamint a takarítói álláshely bővítés miatti 600 eFt bér- és 

járulékokra fordítandó összeget biztosít. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Kun Attila 18.40 órakor távozik az ülésről. 

 

5.)  A Gyömrői Szennyvíztisztító telep üzemeltetési ügye –  

DAKÖV Kft.-vel történő megállapodás  

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző testületi ülésen beszéltünk a Gyömrői Vkm Kft. 

megszűnéséről, most a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről küldtünk ki anyagot. 
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen hosszasan beszéltek a témáról. Végül 

3 igen szavazattal javasolják a testületnek, hogy a megállapodás elfogadásához kérjük fel a 

kft. vezetőjét taggyűlés összehívására, valamint jöjjön létre a tulajdonosok és az 

üzemeltetők, valamint a DAKÖV között egy szerződés.  A hitel állományról és az állami 

konszolidáció kérdéséről is szülessen megegyezés, akár esetlegesen a hitel csökkenésével. 

Kérjük be továbbá 2013. április havi eszköz analitikát, az esetleges amortizációs 

értékcsökkenés utáni tulajdon megállapításához. Ezt azért javasolták, mert az 

előterjesztésben volt egy mondat, miszerint átadják az új tulajdonosnak amortizációs értéken 

az eszközöket. Véleményük szerint lehetnek olyan gépek, eszközök, melyek az amortizáció 

alapján 0 Ft-on jelennek meg könyvszerint, mégis komoly értékük van.   

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen beszéltünk arról, hogy a Gyömrői Önkormányzat és 

a Gyömrői Vkm. Kft. a DAKÖV irányába nyit. A következő lépés, hogy szerződést 

kívánnak kötni.  Mi tavaly novemberben tudtunk kiszállni, bár előbb szerettünk volna a 

közös üzemeltetésből.  Ez az anyag most nem arról szól, hanem a szennyvíztelepről.  A 

telepen 3 tulajdonos van, Gyömrő, Maglód és Ecser, gyömrői többségi tulajdonnal. Ahhoz, 

hogy a közgyűlésen dönteni lehessen erről a kérdésről, ahhoz testületi felhatalmazás 

szükséges a polgármestereknek. A tulajdonosi ülés időpontjáról egyeztettünk, jövő héten 

kerül erre sor.  Arról kell dönteni, hogy egyáltalán hozzájárulunk-e, hogy a DAKÖV legyen 

a következő szennyvíztelep üzemeltető? Várhatóan ez a kft. meg fog szűnni, ebből ki 

kellene szállnunk. Ha ténylegesen megszüntetik a kft.-t, akkor minél kevesebb veszteséggel 

tegyük. Mezei Attilával a gyömrői alpolgármesterrel tárgyalt az ügyben. A tájékoztatása 

szerint még mindig egyeztetnek a DAKÖV-vel és más szolgáltatóval is az átvételről.  Ha 

megszűnik, akkor a vagyonnal el kell számolni. Kérdés, hogy a tulajdonosok hogyan tudják 

kivenni a vagyoni értéket? Kisebb a részesedésünk ebben a kft-ben, de nagyobb az értéke a 

szennyvíztelepnek.  Bár a szennyvíztelep átalakításra, bővítésre van egy hitel is, melyet 

gyömrői gesztorsággal vettük fel. Ez részben adósság konszolidáción ment át, de nem 

kaptunk róla kimutatást.  Kérdés, hogy nekünk mi lenne a jó? Nem Ecser Önkormányzata 

szerződik a DAKÖV-vel, mint szolgáltatóval, hanem az ecseri csatornahálózat üzemeltetője 

a DPMV Zrt. köt megállapodást vele.  Azért kell egyezségre jutni, mert a mi tulajdonunkat 

fogja üzemeltetni.  Az eddigi egyeztetések, ellenőrzések során a Györmői Vkm. Kft. 

résztulajdonosaként eddig a miénk is volt, gyömrői részről nem volt szó, hogy eladják.  A 

könyvvizsgálóval egyeztettek és a DPMV vezetőjével Sárosi Istvánnal is beszéltek a két 

vizsgálandó gazdasági társaságról. Sárosi úr véleménye szerint a szennyvíztelep 

üzemeltetését csak egyöntetű tulajdonosi döntéssel lehet átadni más cégnek. Az ügyvédek 

még nem nyilatkoztak; a gyömrőiek nem így látják.  Nekünk most abban kellene dönteni: 

merre menjünk tovább, akarunk-e DAKÖV-vel szerződni? Könyvek megismerése után 

döntsünk? Kicsit nehezen átlátható a dolog.  Erősen tart attól, hogy a gyömrőiek csak az időt 

húzzák. Ezért is mindenképpen javasolná, hogy kérjék fel a Gyömrői Szennyvíztelep 

Üzemeltető Kft vezetőjét a taggyűlés összehívására. Készüljön egy szerződés tervezet a 

leendő üzemeltetvel; ezt lássák a tulajdonos önkormányzatok is. Nem akarja aláírni úgy ezt 

a megállapodást, hogy nem látják mit akar tulajdonképpen a Gyömrői Önkormányzat?  A 

tulajdonosok és az üzemeltető között is készüljön egy szerződés tervezet, és legyen a 

DAKÖV és a DPMV között is megállapodás, mivel ők üzemeltetik a mi 

csatornahálózatunkat. Kerüljön rendezésre a hitelállomány.  (felolvasa a Pénzügyi Bizottsági 

határozati javaslatot). Az analitika megismerése után akár az elővásárlási szándékkal is 

élhetnénk. Bár erre nem lát reális esélyt, hiszen nem tudnánk üzemelteti a szennyvíztelepet.  

De így kaphatnánk több információt.  Összefoglalja a határozati javaslatot, melyet 

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

határozatot hozta: 

123/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri a Gyömrői Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. vezetőjét, 

hogy hívjon össze taggyűlést, melynek napirendje a DAKÖV Kft.-vel 

kötendő szerződések legyenek. Előterjesztésben kérik a szerződés tervezeteket: 

- a DAKÖV Kft., mint leendő üzemeltető és a tulajdonos önkormányzatok között  

- a DAKÖV Kft. és Ecser csatornahálózatát üzemeltető DPMV Zrt. között, 

- a DAKÖV Kft. és a Gyömrői Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. között. 

A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön kimutatásra a szennyvízteleppel kapcsolatos 

hitelállomány, valamint a Kormány által biztosított adósságkonszolidáció kérdése. 

A Képviselő-testület kéri továbbá a Gyömrői Szennyvíztelep Üzemeltető Kft.  

2013. április 30-ai eszközanalitikáját az esetleges amortizáció értékében történő elővásárlási 

szándék eldöntéséhez. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Somogyi Tamás  Gyömrői Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 

6.)  Alapító okiratok módosítása 

 a.) 1. sz. Óvoda 

 b.) 2. sz. Óvoda 

 

Gál Zsolt polgármester: A két óvoda alapító okiratát módosítani szükséges, mivel nagyközség 

lettünk, és ezt az óvoda elnevezésében is meg kell jeleníteni. 

 

Barta Zoltán jegyző: Korábban döntött a testület, hogy január 1-től nagyközségi címet kívánja 

használni. A Magyar Államkincstár az intézményi elnevezésekben külön kéri a határozatokat.  

 

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

határozatot hozta: 

124/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint elfogadta az 1. sz. Óvoda alapító  

okiratának módosítását. 

Az óvoda új elnevezése: 

Ecser Nagyközségi 1. sz. Óvoda. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Petneházi Tamásné  óvodavezető 

Határidő: 2013. május 17. 

 

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

határozatot hozta: 

125/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint elfogadta a 2. sz. Óvoda alapító  

okiratának módosítását. 
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Az óvoda új elnevezése: 

Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

Határidő: 2013. május 17. 

 

7.)  Vagyongazdálkodási terv 

 

Gál Zsolt polgármester: Elkészült egy tervezet az önkormányzat vagyongazdálkodási tervéről, 

melyet a bizottsági ülést megelőzően még nem kapták meg a képviselők. A 

vagyonrendeletünket megalkottuk, a vagyongazdálkodási terv összeállítása kötelező 

feladatunk. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Pénzügyi Bizottság tagjainak a helyszínen oda adta a tervezetet, illetve 

a mai nap folyamán emailben kiküldte minden testületi tagnak.  Azt hangsúlyozná, hogy a 

mostani terv elkészítése egy folyamat. Az alaptörvénnyel indult, a vagyonelemek 

felmérésével, valamint a lakás- és helyiség használatáról szóló rendelettel folytatódott.  

Márciusi ülésen új vagyonrendeletet alkotott a testület. Most az új vagyongazdálkodási terv 

irányába léptünk. Korábban is foglalkozott ezzel a témával a testület. Kéri, hogy fontolja 

meg a testület milyen célokat tűz ki a vagyonának hasznosításával kapcsolatban.  A 

mellékelt térképen megmutatja azokat a vagyonelemeket, melyek az önkormányzat 

tuladjonában vannak. Itt jobban látszódik, hogy hol fekszenek. Túlnyomó többségében 

forgalomképtelenek, utak, csatornák, intézmények. Kevés az a vagyontárgy, amely 

forgalomképes, értékesíthető:  külterületi földek és néhány telek.  A vagyonrendeletünk 

mellékleteiben szerepelnek tételesen. Bár megjegyezendő, hogy itt is van némi korlát, hiszen 

a testület döntése alapján a Szent Antal utcai telek játszótér lesz; illetve van olyan telek, 

amely bérbe van adva. Felsorolva soknak tűnhet, de a kötelező feladatok ellátását szolgálja.  

Várják a szóbeli vagy írásbeli észrevételeket, javaslatokat. 

 

A képviselők részéről javaslat nem hangzik el; a döntés a következő ülésre tolódik. 

 

8.)  KEOP-3.3.3-13 – Megújuló energiafelhasználás növelése c. pályázat  

 

Gál Zsolt polgármester: Maga a  pályázat még nem került kiírásra, az előzetes információk 

alapján felhatalmazási szándékkal hozta a testület elé. A benyútási határidő lejárta előtt 

néhány nappal fog valószínűleg megjelenni; és nagyon kevés idő állna rendelkezésre. A 

pályázati kiírás tervezet előzetesen arról szól, hogy 100 %-os támogatással indulhatnánk egy 

olyan beruházással, ahol 30-45 %-ban megújuló energiával látnánk el intézményeinket.  Van 

néhány ilyen jellegű pályázatunk, amely még elbírálás alatt van. Pl. az iskola esetében az 

5.5.5-0/B. pályázat és van egy szintén iskolában végrehajtandó szigetelés és energia 

csökkentés céllal.  Itt van egy újabb pályázati lehetőség.  A felsorolt anyagok közül a 

napenergia és a geotermikus energia, ami számításba jöhet.  Most is az iskolát javasolja 

fejlesztendő intézménynek, ahol az elektromos energia kiváltása napenergiával történhetne.  

Bár felvetődhet a két óvoda és a hivatal esetében is a beruházás, de utóbbinál nem lenne 

gazdaságos. A korábbi pályázati lehetőség nálunk nem volt érvényes, most erre a régióra is 

kiírásra kerül. A napenergia és a geotermikus energia felhasználása az általános iskolában 

célú pályázat esetében kéri a testület felhatalmazását a felkészülésre. Azért kéri az 

elsődleges felhatalmazást, hogy ne kelljen emiatt rendkívüli ülést összehívnni. De a korábbi 

pályázatnál ha megint úgy történik, hogy pénteken visszavonták a pályázatot és ugyanaznap 
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újra kiírták egy másik formában azzal, hogy a beadási határidő hétfő. Ezért ne kelljen 

rendkívüli ülést összehívni. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja, amennyiben 

kiírásra kerül a KEOP-3.3.3-13 – Megújuló energiafelhasználás növelése c. pályázat; a 

testület  hatalmazza fel a polgármestert az iskola vonatkozásában nyújtson be pályázatot. 

 

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

határozatot hozta: 

126/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Laky Ilonka Általános Iskola 

napenergia és a geotermikus energia felhasználására a KEOP -3.3.3-13- Megújuló 

energiahasznosítás növelése című pályázatot nyújtsa be a pályázati kiírásnak megfelelően. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

9.)  „Testvérvárosok polgárainak találkozói” és „Kispályázatok” EU-s pályázat 

 

Barta Zoltán jegyző: Az utóbbi időben kevesebb pályázat van kiírva, de igyekszünk 

figyelemmel kísérni azokat, melyek önkormányzatunknak hasznosak lehetnek. Jelen 

pillanatban két anyag lett előterjesztve. Az egyik a Testvérvárosok polgárainak találkozóira 

nyerhető támogatás, 100 %-os intenzitású; míg a másik a Visegrádi 4-ek országainak 

kulturális és egyéb rendezvényeinek támogatása 70 %-os intenzitású; max. 6 ezer Eurót 

lehet nyerni, és  június 1-ig kell benyújtani.  Vannak olyan külföldi kapcsolataink, melyek az 

idén élni fognak. pl. érvényes meghívásunk van szeptember 8-ra Cabaj-Cáporra.  A 

Nyugdíjas Klub tavaly volt Szlovákiában, most ők a sorosak a nagymagyariak meghívására. 

Ezzel a pályázattal talán csökkenthetnénk a költségeket. Ha van más javaslat, akkor várja.  

Javasolja mindkét pályázat benyújtását. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság mindkét pályázaton való 

részvételt 4 igen szavazattal támogatásra javasolta. 

 

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

határozatot hozta: 

127/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a  

Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázatot 

nyújtsa be a pályázati kiírásnak megfelelően. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 30. 

 

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

határozatot hozta: 

128/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy “A Visegrádi Négyek országai között megnyilvánuló szoros 

regionális ifjúsági, kulturális, tudományos, turisztikai-gazdasági és egyéb partneri  
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együttműködés támogatás”-ára pályázatot nyújtsa be a pályázati kiírásnak megfelelően. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. május 30. 

 

10.)  Golgota Bt. kérelme kolombárium fülke építésére 

 

Gál Zsolt polgármester: A temető üzemeltetője a Golgota Bt. korábban már jelezte, hogy a 

kolombárium hamarosan betelik; jelen pillanatban 1 üres helyük van.  Kérik az 

önkormányzatot készíttesse el az új kolombáriumot. A két kiküldött anyagban szerepel egy-

egy árajánlat. A Megyes féle ajánlat a mostani 25x25 cm-es fülkéjűre vonatkozik, amely 

jelenleg rendszeresítve van. De ez már nem felel meg a mai szabványnak, ami 30x30 cm-es.  

Nagyságrendileg nincs különbség a két ajánlat között. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A Hercegkő Bt ajánlatát javasolta egyöntetűen az Oktatási 

és Szociális bizottság. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az új 

kolombárium elkészítését 180 eFt összeghatárig, szabványos 30x30 cm-es méretben. 

Javasolja továbbá, hogy az üzemeltető  vegye fel a kapcsolatot Aszódi Csaba Andrással a 

hely kijelölésére. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozatát javasolja elfogadni, a keretösszeg 

meghatározásával. Több ötlet is volt az elhelyezés szempontjából. 

 

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

határozatot hozta: 

129/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a temetőben az új szabványnak megfelelő 30 x 30 cm-es urnafülkés 

kolombáriumot kíván építeni, melyre 180.000 Ft keretösszeget határoz meg. 

A képviselő-testület megbízza az üzemeltető Golgota Bt.-t, hogy 

az új kolombarium  helyének kijelölése ügyében vegye fel a  

kapcsolatot Aszódi Csaba Andrással az Egyházközség elnökével. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Szepesi Antal  Golgota Bt. ügyvezetője 

Határidő: folyamatosan 

 

11.)  Ecser Sport Egyesület rendkívüli támogatási kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecser Sport Egyesület megkereste azzal a kéréssel, hogy használt 

fűgyűjtős traktort vásárolna a sportpálya karbantartására. Ezzel a készülékkel a levágott 

füvet be is gyűjtenék azonnal, hogy ne rohadjon be a fű.  Most a locsolórendszer működik, 

sokkal nagyobb gond, hogy a levágott fű hamar berohad. Az EKSE-től kölcsön kapott 

fűnyírót visszaadják, helyette egy John Deer traktort vásárolnak. Ehhez kéri az 

önkormányzat rendkívüli támogatását. Ha úgy dönt a testület, hogy támogatja a kérést, akkor 

utánanéz milyen formában tudják megvalósítani. 

 

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

határozatot hozta: 
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130/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecser Sport Egyesület fűgyűjtő traktor vásárlására 

benyújtott kérelmét 100.000 Ft összeggel támogatja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Szilágyi József  ESE elnöke 

Határidő: folyamatosan 

 

12.)  Szent István Napi rendezvény előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem a meghívóval, hanem később ment ki az anyag.  A testület 

korábban úgy döntött, hogy augusztus 20-án vagy környékén rendezzünk programot.  Az 

előző évi tapasztalatok alapján az érdeklődés kisebb, mint a majálison.  Ezért egy napos 

rendezvényt támogat a testület. Tárgyaltak róla, hogy  tűzijáték, és a “tiszta udvar rendezett 

környezet” díj átadó ünnepsége ekkor legyen megtartva. A művelődési ház igazgatója 

vázlatos tervet készített, és színhelyet is választott. Eddig a sportpályán volt ez a 

rendezvény, ill. egyszer a Széchenyi utcában volt megtartva. Inkább egy családi nap jellegű 

rendezvény volt. Most a település központban több színhelyen tartanák úgy, hogy bevonnák 

a templom melletti teret, a művelődési házat, és a megújult Széchenyi utcát.  A 20-i határidő 

kérdés több esetben. A fővárosban sok rendezvény van ilyenkor, ezért általában ettől eltérő 

napon rendeztünk tüzijátékot. Most egy naposra tervezzük,  keddi nap, hosszú hétvége 

utolsó napja.  Ha 20-án lesz az önkormányzati rendezvény, akkor aznap tartsuk meg.  Ez 

valószínűleg ütközni fog más rendezvényekkel, de szerinte ez nem fog problémát okozni. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal 

javasolja elfogadásra a programtervet. 

 

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

határozatot hozta: 

131/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2013. VIII. 20-ai önkormányzati rendezvény 

programtervét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Dévényi Gáborné  Művelődési Ház igazgatója 

Határidő: 2013. VIII.21. 

 

13.)  Weinhandl Zsuzsa tulajdonát képező 029/6. hrsz.-ú terület ajándékozási ügye 

 

Gál Zsolt polgármester:  A térképen megmutatja, hogy melyik telekről van szó. A lapos 6-os 

legvégén lévő telek, a rákoskerti vasúti átjáróhoz közel.  A tulajdonos felajánlotta 

megvételre a testületnek az ingatlant, amelyhez kárpótlás útján jutott hozzá. Azért kívánja 

elajándékozni, mert neki több okból gondot okoz. Az osztatlan közös tulajdonban lévő telek 

73/439-ed résztulajdonosa, a telek 2174 m
2
-es. A bizottsági ülésen több fordulóban is 

beszéltünk erről. Kapna az önkormányzat egy tulajdont, ez jó. De ez költséget is jelent, pl. a 

parlagfű irtás.  A fűkaszálás több esetben meg kell, hogy történjen. De mivel osztatlan közös 

tulajdonú területről van szó és amennyiben a többi tulajdonos elhanyagolja a területet, akkor 

bírságolás esetén az összes tulajdonosra kiterjedő a fizetési kötelezettség. Ezért a hányadunk 

arányában mi is megkapjuk a bírságot. Utánanéztek a tulajdoni lapon, ahol látszik, hogy 

több a nagyon idős tulajdonostárs. 
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 nem szavazattal elutasítottuk az 

ajándékozást, mérlegelve a szempontokat. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mégis  ajándékról van szó, nem kerül pénzünkbe! 

 

Hosszú János képviselő: Javasolja, hogy jelezzük az ajándékozónak, hogy a többi 

tulajdonostársat is keresse meg és győzze meg őket a hasonló döntésre. Köszönjük meg a 

felajánlást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Összefoglalja az elhangzott javasolatokat. Határozati javaslata, 

amennyiben el tudja érni a többi tulajdonostárstól a hasonló felajánlást, akkor el tudjuk 

fogadni az ingatlant. 

 

Barta Zoltán jegyző: A tulajdoni lap adatait nézve, szerinte több esetben póthagyatékolni kell. 

Korukból ítélve nem valószínű, hogy él még a többi tulajdonos társ. 

 

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

határozatot hozta: 

132/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Weinhandl Zsuzsa (1194 Bp, Fadrusz 

u. 9. ) ingatlan tulajdonossal  az ajándékként felajánlott  029/6. hrsz.-ú terület ügyében. 

Kérje meg az ajándékozót, hogy a többi tulajdonostárssal próbáljon megegyezni a hasonló 

felajánlás ügyében.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő napirend (14.)  Petőfi u. 41. sz. ingatlan vételi 

ajánlata) személyi kérdést érint, ezért 19.14 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

19.18-tól  19.33-ig szünet. 

 

15.)  Dr. Gáspár Pál emléktábla állítás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A falugyűlésen hangzott el egy lakossági kérés, miszerint dr. Gáspár 

Pál volt háziorvos munkásságának állítsunk egy táblát; az orvosi rendelőnél lévő 

kősziklánál.  Ezt a sziklát nem javasolja, mivel már a borostyán is benőtte. Tulajdonképpen 

egy kisebb kő a garázs mellett. Ha emléktáblában gondolkodunk, akkor a rendelő falán, 

vagy egy kisebb talapzaton lenne a helye. Az orvosi rendelőnek csak egyik része a miénk, 

nem teljesen az egész épület. A mi rendelőnk falán lehetne talán elhelyezni, de pl. a 

gázkémény kivezetésénél nem lehet; csak  két ablak közötti falfelület üres. Meg lehetne 

vizsgálni, esetleg a lépcső alsó részén, a járda mellett egy talpazaton lehetne táblát 

elhelyezni. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen tárgyaltuk a 

témát, de döntést nem hoztunk. Arról beszéltünk, hogy egyáltalán szükség van-e az 

emléktáblára? Ha azt nézzük, hogy hosszabb ideig tevékenykedett a doktor úr a faluban, 

akkor nagyon sok hasonló személyt lehetne találni és ilyen táblát lehetne állítani. A 
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szoboravatás kapcsán ismertek a költségek, kb. 120 eFt lenne a tábla állítása.  Meg kell 

vizsgálni, hogy van-e erre lehetőség?   

 

Jármai Zoltán képviselő: Mennyi időt töltött Ecseren Gáspár doktor úr? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Tudomása szerint kb. 30 évet biztosan. 

 

Jármai Zoltán képviselő: Amennyiben felállítjuk az emléktáblát, akkor várható, hogy Kóspál 

doktor úr is fogja jelezni, hogy ezek alapján ő is megérdemelné vagy a többiek is? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Gáspár doktor alpolgármester is volt. Ha tényleg indokoltnak 

látjuk, akkor helyezzünk ki emléktáblát.  Nem biztos, hogy csak az ő nevét kellene 

feltüntetni;  hanem akár olyan doktorokat, akik hosszú időn keresztül tevékenykedtek a 

faluért. Egy nagyobb márvány táblát képzel el, ahol olyan köztisztiszteletnek örvendő orvos 

is felkerülhetne, akire az idősebb generáció is emlékszik és szívesen látná az ő nevét is az 

emléktáblán.   

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Mindenképpen támogatná az elképzelést, de magasnak érzi 

az összeget.  Egy emlék tábla süttői mészőkőből aranyzott betűkkel.  kb. 70x100 cm-es 

lapról beszélve lényegesen kevesebbe kerül.  Ő nem szereti a márványt és gránitot.   

 

Hosszú János képviselő: A süttői kő egy idő után bemattul. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Nem biztos, mert vannak különféle felület bevonások, amivel 

megmarad az eredeti szín. 

 

Több javaslat hangzik el az emléktáblával kapcsolatban. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ha végig gondoljuk, hogy ha csak a Gáspár doktor nevét látjuk 

ezen a táblán, akkor  Kóspál doktor úr kifogásolhatja ezt, hiszen ő is nagyon régóta itt 

dolgozik. Lehetnek más hasonló személyek is. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Többször megnézte a helytörténeti könyvet, nem talált benne egyetlen 

nevet sem, akire hivatkozhatnánk. 

 

Hosszú János képviselő: Meg kellene jelentetni a Cserfában, hogy tudnak-e olyan személyt, 

aki alkalmas lenne a megemlékezésre. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Hasonló módon képzeli el, mint  a Sport uszodában a 

csapatoknak és bajnokoknak a nevét felírták egy nagy márványtáblára; az egész előtér tele 

van ezekkel a táblákkal. Bár Ecser elég kicsi és nem lenne célszerű “panteont” állítani, de 

Kóspál doktor is itt dolgozik 30 éve. Akár az ő neve is felkerülhet majd, vagy esetleg a 

fogorvosé. Egy név esetén csak feszültség lesz a lakosság körében.  

 

Hosszú János képviselő:  Egy olyan embernek adnánk emléktáblát, aki még él? 

 

Gál Zsolt polgármester: Igazga van Petky doktornak, utána kell nézni, hogy van-e még olyan 

személy, aki alkalmas, hogy a neve felkerüljön egy ilyen táblára.  
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Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Keul Mártonné is hosszú éveken keresztül Ecseren volt 

bába, az ő neve is felkerülhetne. 

 

Sok javaslat hangzik el a képviselők részéről. 

 

Gál Zsolt polgármester: A nyugdíjasoktól informálódunk a szóbajöhető személyekről és utána 

újra beszélünk a témáról. 

 

16.)  Iskolai gázkazánok cseréje 

 

Gál Zsolt polgármester: A biomassza kazán beépítése során kiderült, hogy a gázkazánok 

cseréje is akkut problémává vált. Ha nem lesz elegendő biomassza anyag, akkor a 

fűtésrendszer gázoldali részét kell üzemeltetni, de itt is szükség lesz a régi kazánok 

cseréjére. Az egyik kazán már tönkre is ment. 2 db kondenzációs kazán beépítésére tett 

javaslatot a tervező, amivel ki lehet váltani a mostani 3 gázkazánunkat. Ez biztonságot 

nyújthat, ha a biomassza kazán valamilyen oknál fogva nem működik, vagy az üzemeltetése 

részlegesen nem megoldható, akkor is biztosítható az iskola fűtése.  A fűtésrendszer 

átalakítása és az új gázkazánok beszerelése után már magában is 30 %-os energia 

megtakarítással számolhatunk, ez évi szinten 3 millió Ft-ot jelent.  Azt javasolja, hogy a 

gázkészülék cseréjére, tervezésre és kivitelezésre szavazzon meg a testület egy keretet. De 

időközben felmerült egy külső hőlégszivattyús rendszer is, melyről tegnap kapott egy 

leírást.  Ez gázkészülék nélküli kiegészítésről szól; mínusz 6 fok alatt szükség van 

valamilyen energia pótlásra.  Vagy a gázkazánnal vagy a biomasszával ki kell váltani. 

Akkor is működik, de a hatékonysága csökken -6 fok alatt egészen -20 fokig. Egyeztetett a 

tervezővel a kivitelezésről is. Úgy gondolja, hogy ezt alaposan meg kell vizsgálni. Az 

utóbbiről nincs referencia információnk sem. De érdemes lehet megvizsgálni a lehetőséget, 

hogy működik-e? A beruházás támogatására pályázati lehetőségnek is utána kell járni. Ettől 

függetlenül mindenképpen javasolja a gázkazánok esetében legalább a cserét részben 

végezzük el, illetve  magát a biomassza kazánhoz történő csatlakozást készítsük el már most 

párhuzamosan. Ne akkor kelljen a fűtésszezon kezdetén kapkodni. Azt is látni kell, hogy a 

településen összegyűjtött hulladék néhány hetes fűtésre elegendő. Bár ez több százezer 

forintos megtakarítást jelent; és ebben az évben két közcélú foglalkoztatásának támogatását 

is megkaptuk.  Több variáció van előttünk, nem tudja, hogy melyik lenne a legjobb. A 

tervező azt mondja, és ő is úgy látja, hogy a biomassza beépítés készüljön el, és a gázkazán 

csatlakozási lehetőséget is építsük ki. Gázkészülék beépítése mindenképpen legyen 

tartalékban. A csatlakozási pont kialakítása, a gázkazánok beszerzése és felszerelése a 

tervező költségbecslése szerint 10 milliós nagyságrend. Javasolja a testület bízza meg a 

polgármestert, hogy egy keret összegen belül terveztesse meg az új gázkazánok csatlakozási 

lehetőségét, és a régi készülék cseréjének előkészítését. Magát a készülék cseréjét akkor 

végezzük el, ha más alternatív fűtési móddal nem tudjuk kiváltani. Saját véleménye, hogy 

egy iskola vonatkozásában ő nem merné kiváltani teljesen alternatív módon a fűtést.  Nyári 

időszakban egy gázkazán el tudja látni a konyhát melegvízzel és ősszel még a fűtés 

megoldható a biomassza kazánnal. Talán októberig más pályázati forráshoz tudunk jutni. 

Kéri a javaslatokat. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mibe kerülne ez nekünk? 

 

Gál Zsolt polgármester: A két új gázkazán 11 millió Ft.  Most a biomassz fűtéshez puffer 

tárolót is ki kell építeni; ez adja át a radiátoroknak a hőt.  A biomassza és a gázkazán is 

tudja fűteni ezt a tárolót. Ezért ehhez szükség van csatlakozási pont kiépítésére.  A 
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biomassza kazán önmagában nem oldja meg a fűtést. Most van ugyan két közmunkásunk 

novemberig, aki ellátja ezt a munkát, de nem biztos, hogy utána is kapunk erre 

bértámogatást.  Ami miatt úgy gondolta, hogy mindenképpen érdemes megcsinálni a cserét, 

az, hogy 30 %-os megtakarítást prognosztizálnak.  Ha csak a gázkazánt használjuk, akkor is 

4 év alatt megtérül az ára.  A vezérlés más, külön körön lenne a konyha és az iskola. Most 

állandóan fűtjük az egész épületet. Ezzel ez kiváltható lenne. Itt is jelentős megtakarítást 

érhetnénk el.  A mostani gázkazánok nagyon régiek, több mint 20 évesek. Nem lehet 

szabályozni normálisan, sokat fogyasztanak. A tervezés 300 eFt a biomassza kazánok 

vonatkozásában, ehhez külön járulna a gázkazán megtervezése, ami kb. 70 eFt. Majdnem 

kész van a tervezés.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A kondenczációs kazánnál radiátorokat és a kéményt is kell 

cserélni?  

 

Gál Zsolt polgármester: Nem kell új kémény, a kazánnak saját kéménye van.  A biomassza 

miatt kell bélelni a meglévő kéményünket, Koczkás László szakember már végzi a munkát. 

Az anyag a munkadíjjal együtt (tervezés, csatlakozási pont kiépítés, 2 kazán beszerzés és 

beszerelés) 11 millió Ft-ra van kalkulálva.  Ha most csak egy kazánt építünk, és később 

beépítjük a másikat, kérdés, hogy az engedélyeztetés a későbbiek során hogyan alakul? A 

11 millióba két kazán belefér.  Ha megtudjuk oldani a későbbi beszerelést, akkor eltolná 

ennek időpontját. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Őszig fél év van hátra, nincs túl sok időnk. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a testület felhatalmazását egy keretösszegre. Minél hamarabb 

intéznie kell a dolgokat. A nyáron is használunk melegvizet, amit egy ideig megoldhatjuk 

biomasszával. Ez kiválthatja a jelenlegi fűtést addig, amig a gázkazán elkészül. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Itt már kivitelezésről is szó van; előbb kérjünk be legalább 

árajánlatokat. 

 

Gál Zsolt polgármester: A kivitelezési munkákat az Eko kft. végezné. A beszerzési árajánlat a 

következő ülésre kerülne beterjesztésre. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Milyen kazánra kérjünk ajánlatot?  Felsorol egy csomó 

típusút. Ismerteti a képviselőkkel, hogy tudomása szerint melyik típus tudja a 30 %-os 

megtakarítást. Ezeknek jó a szervízhálózatuk, egy évben egyszer igényel karbantartást. De 

más szerelvényezést igényel mindegyik fajta. 

 

Gál Zsolt polgármester: A tervezővel kell leegyeztetnie, hogy melyik a legmegfelelőbb. Nem 

szeretné, ha a beruházási folyamat emiatt leállna, ne torpanjunk meg.  A tervezővel egyeztet 

a típusra vonatkozóan. Így meg tudják lépni a következő lépést a biomassza kazán 

beépítésénél. Már most azokat az eszközöket építsük be, amely feltétele, hogy egyáltalán be 

tudjunk csatlakozni a rendszerbe.  Ennek a költségét viszont nem tudjuk elszámolni a 

biomassza programban.  Erre kell bizonyos keretösszeg.  Ha már átadtuk a biomassza 

kazánt, látható, hogy mire van még szükség.  A kiküldött anyagban van már egy kazán 

javaslat, illetve milyen eszközöket kell beszerelni.  

Az elhangzottak alapján összefoglalva a testület egyetért azzal, hogy az iskolai fűtés 

kondenzációs rendszerébe gáz- vagy egyéb más fűtési rendszert beépítsenek. Jelen tervezési 

fázisban a gázkészülék van megjelenítve, de egyéb más alternatív lehetőséget is 
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megvizsgálnak. Leszögezhető, hogy úgy kell a rendszert biztosítani, hogy képes legyen a 

folyamatos üzemelésre. Kérdés, hogy a gázkazánokat építsük-e be a tervezés alapján? A 

határidő a biomassza kazán megépítése miatt sürgős, most kell dönteni.  

 

Határozati javaslata: Az iskolai gázkazánok cseréjének terveztetését véglegesítsék. A tervezés 

után a biomassza kazánnal kapcsolatos eszközök beépítését végeztessük el az Eko kft.-én 

keresztül. Vizsgáljuk meg, hogy a gázkazánok beszerzése szüksége-e? Jelenleg tervezői 

költségbecslés alapján a keret összeg 11 millió Ft. Munkálatok lebonyolítására bízza meg a 

testület a polgármestert. 

 

Hosszú János képviselő: Nem láttunk költségbecslést, ezért nem támogatja a javaslatot. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A mostani csak egy keretösszeg lenne. A beruházás során 

majd látjuk, hogy melyik típusú készüléket szerezzük be, és kivel készítsük el a beszerelést.  

Ezért szükséges a keret meghatározása, mert lehet, hogy kevesebbért is meg tudjuk 

valósítani. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A következő ülésen pontos összegről döntünk? 

 

Gál Zsolt polgármester: Most május 31-ig a biomassza kazánt át kell adni. Ehhez 

kapcsolódóan mágneskapcsoló, nyitott és zárt tágulási tartály és biztonsági szelep beépítése 

szükséges a gázkazánok csatlakozásához. Ennek költsége 11 millió Ft. Ehhez egy komplett 

vezérlés  szükséges. Ha csak a biomassza kazánt építjük meg, és a csatlakozási lehetőséget 

már most, az lényegesen olcsóbb, mintha utólag kellene beépíteni. A határidő köt minket.  

Azért van szükség tervezésre, mert már tudni kell, hogy milyen eszközök kellenek. Lehet 

emiatt rendkívüli ülést is össze kell hívni a jövőhétre.   

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Egyetért a modernizációval. A tervező megvizsgálta a mostani 

kazánokat és kritikus állapotban vannak?  Mindhárom egyszerre fűt? 

 

Gál Zsolt polgármester: Olyan a rendszer, hogy egyszerre egy kazán fűt vagy hőmérséklettől 

függően kettő; a harmadik kazán tartalék. De jelenleg már az egyik rossz. A mostani 

kazánjainkat  nem lehet összeépíteni a biomassza kazánnal. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mindig szorgalmazzuk, hogy váljon külön az energia ellátása a 

két intézménynek. Most megléphetnénk és az iskola és a konyha fűtési rendszer külön 

választása jobb lenne. Végre önálló lenne mindkét fűtési rendszer. Így tudnánk a konyha 

energiafelhasználását. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ehhez nem kell csak egy hőmenyiség mérő betétele. Ez méri, 

hogy mennyi víz megy át a konyhába melegvíz tekintetében és mennyi a fűtésre. Az új 

rendszerbe bele lehet építeni ezt is. 

 

Gál Zsolt polgármester: Eddig ezt nem lehetett beépíteni, mert össze van kötve az egész 

rendszer.  Ezt nem lehetett normálisan kezelni; az újjal ez működni fog. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Elmagyarázza, hogy mi a különbség a termosztáttal működő 

fűtésnek és a kondenzációs kazánnal történő fütésnek.   
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Gál Zsolt polgármester: Petky doktor kérdésére válaszolva elmondja, hogy most a biomassza 

kazánból kettő lesz és a gázkazánból is kettő kell.  A mostani két kazán beépítése nagyobb 

teljesítménnyel bír, ezért akár egy is el tudja látni normál hőmérsékletnél a feladatát, a 

másik tartalék. Lehet más fűtési lehetőséget is vizsgálni.  Ha nem kell a gázkazán, akkor a 

tervezővel le tudja egyeztetni.  A biomassza kazánt meg kell valósítani május 31-ig, a 

kapcsolódást ki kell építeni.  

 

Hosszú János képviselő: Mi a jelentősége, hogy az Eko kft.-n fut át az egész beruházás? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ennek nincs jelentősége. A kazánprogram keretében a két közmunkás 

az Eko Kft.-nél , a telephelyen dolgozik; végzik a fa és egyéb anyag begyűjtését és 

aprítékolását. A kft. végzi a biomassza kazán beépítéséhez szükséges falépítést, tetőcserét, 

tároló kialakítását, és a terep rendezést   A gázkészülék szerelést bárki csinálhatja. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ez pontosan olyan munka az Eko kft.-nek, ami 

költségtakarékos. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata: pontosítsuk a terveket a gázkészülék 

beépítésére; árajánlat beszerzése. Ezek alapján összeszerelési lehetőség kiépítése I. 

lépcsőben.  Ha kazánspecifikus a típus, akkor a gázkazán beszerzést és beépítést is 

végeztessük el.  A testület bízza meg a polgármestert a beruházás végrehajtásával. 

 

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

határozatot hozta: 

134/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Laky Ilonka Általános Iskolában a biomassza kazán 

beépítésével párhuzamosan új gázkazánok beszerelési terveit pontosítsa a tervezőkkel. A 

tervező által javasolt kazánokra és azok csatlakozási berendezéseire bekért árajánlatok  

alapján a biomassza kazán rendszeréhez a csatlakozási lehetőséget építtesse ki. 

A testület a polgármesternek a kazánok beszerzésére és a beépítésükre 11 millió Ft-os 

keretösszeget határoz meg, melyről a beruházás megvalósulását követően részletesen 

beszámol. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. június 12. 

 

17.)  Megyei köznevelési-fejlesztési terv 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az Oktatási Hivatal megbízásából kaptunk egy levelet. A megyei 

nevelési terv tárgyalására és egyeztetésre van lehetőségünk. 1600 oldalas tervről beszélünk.  

Néhány észrevételt tettünk az iskola és az óvodák létszámadataira vonatkozóan. A 

problémánk abból adódik, hogy az óvodáknál folyamatos létszámot tartalmaz a terv úgy, 

hogy 2016-ban 6 szabad helyet prognosztizál. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a Belső-

Kálvária és a Kálvária Lakódomb területén folyamatos a lakosságszám növekedés. Nem 

nagy mértékben, de bővülünk, ezt célszerű figyelembe venni, nemcsak a mai születési 

adatot nézni. A 150 férőhely határeset. Ezért mindenképpen jelezni kell, hogy nagyobb 

férőhelyre lesz szükség. Ez ha bekerül a fejlesztési tervbe jó lehet, amikor pályázati forrást 

szeretnénk igényelni. Az iskolában jelenleg 251 fő helyünk van, amit módosítanak 255-re, 

de jövőre 286 tanulót jelöltek meg.  Tudjuk, hogy tanterem problémával fog küzdeni az 

iskolánk.  Ez jövőre vagy három év múlva biztosan feladatként meg fogjuk kapni. Ebben is 
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tettünk a jegyzővel észrevételt. Ezek további növekedét mutathatnak. Nemcsak új családok, 

hanem betelepülők miatt is több iskolás gyerek jelentkezhet. Most 230 főt jelölnek, holott 

251 gyerek van. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság nem tárgyalta az 

anyagot. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem a meghívóval, hanem később került kiküldésre. Ez most csak 

tájékoztató volt, ill. kéri a képviselői véleményeket juttassák el a hivatalba, hogy továbbítani 

tudják a megyéhez. 

 

18.)  Szent Antal utcai játszótér ügye 

 

Gál Zsolt polgármester:  A játszótér terve, illetve vázrajza kiment mellékletként.  Egy 

játszótereket építő céggel terveztettük meg. hogy minden jogszabálynak meg tudjunk 

felelni.  Ezt időközben kicsit módosult, a 3-as hinta helyett egy olyan hintát jelöltünk meg, 

amely egy nagy kerek hinta; 200 kg-os teherbírású, nagyobbak is tudják használni. A foci 

pályával kapcsolatban vannak aggályai, mivel egészen kicsi gyerekenek kicsi kapuval van 

megtervezve. Remélhetőleg ez a kispálya nem okoz gondot a szomszédoknak sem. Lehet, 

hogy ezt még módosítani kell. A lényege a  játszótérnek, hogy  két része van: felső telken a 

játszóeszközök, az alsó részen kerül kialakításra a pálya. Ezt azért tervezték így, mert ha 

esetleg olyan helyzetbe kerül az önkormányzat, hogy értékesíteni kell a területet, akkor 

minél kevesebb veszteséggel tudják szabaddá tenni. Ez a napirend csak tájékoztató jellegű, 

nem igényel szavazást.  Kéri a képviselőket, hogy a játszótérrel kapcsolatos ötleteiket 

juttassák el hozzá. 

 

19.)  A  17/1994./VIII.09./ Ör. sz. az Ecser Község Önkormányzata által fenntartott 

iskola adatszolgáltatási rendjéről szóló rendelet hatálytalanítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekre 

vonakozóan adatszolgálatási rendről szóló rendelet hatálytalanítását tárgyalják az iskola 

vonatkozásában.  

 

Barta Zoltán jegyző: Felolvassa a képviselőknek, hogy mely jogszabály kötelezte az iskolát a 

fenntartó felé adatszolgáltatásra. Amikor az iskola fenntartója a KLIK lett, jelentős 

jogszabály változások következtek be. Javasolja ennek a rendeletnek a hatálytalanítását. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen nem tárgyalták 

az előterjesztést. 

 

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

alábbi rendeletét 

10/2013.( V.15.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 10/2013.(V.15.) számú  

az Ecser Község Önkormányzata által fenntartott Iskola adatszolgáltatási rendjéről szóló 

17/1994. (VIII. 09.) Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét. 

1.§ 
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Ecser Nagyközség Önkormányzatának 17/1994.(VIII.09.) számú, az Ecser Község 

Önkormányzata által fenntartott Iskola adatszolgáltatási rendjéről szóló rendeletét  hatályon 

kívül helyezi. 

2. § 

Ez a rendelet 2013. június 1-én  lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

20.) A BM 8/2013.(III.29.) sz. rendeletében a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása pályázat 

 

Barta Zoltán jegyző. A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a BM-hez  az 1. óvoda épület 

felújítására. Ennek a bonyolító gazdája az MÁK, amely levélben hiánypótlást kért.  Kéri a 

képviselő-testületet, hogy jelölje meg a pályázati összeget és az önerőt. Javasolja, hogy a 

beruházási összeget 25.231.858 Ft-ot tüntessük fel; önerőt nem jelölünk meg.  A rendeletnek 

van olyan pontja miszerint, azok az önkormányzatok 100 %-os támogatást kapnak, akik az 

adósságkonszolidációban nem részesültek.  Az önkormányzatnak nyilatkoznia kell továbbá, 

hogy 10 évig nem idegeníti el az ingatlant. Felolvassa a nyilatkozati szövegezést. A Kincstár 

hiánypótlásában kéri, hogy az önkormányzat rangsorolja a fejlesztési célokat. Bizonyára az a 

célja, ha nem a teljes összeget tudja biztosítani, akkor az önkormányzat hogyan valósítja 

meg a beruházást, milyen sorrendben készíti el.  avasolja elsőnek a hőszigetelést, utána a 

fűtés korszerűsítést jelölje meg. Egyébként ezt helyezi a kiírás előtérbe, ennek van 

jelentősége.  A Kincstárban érdeklődtünk az esélyeinkről. A tavalyi évben a pályázók 2 %-a 

nyert. Bízva a pozitív elbírálásban javasolja a hiánypótlást adja be a testület.   

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ő inkább azt javasolja, hogy a hőszigetelést, és a 

fűtéskorszerűsítést fordított sorrendben írjuk. Utóbbinak  magasabb a költsége.  

 

Barta Zoltán jegyző: Újra felolvassa a pontos szöveget: előnyben részesül az a pályázat, ahol 

a nyílászáró csere  - ez kész van – és hőszigetelés, valamint fűtéskorszerűsítés zajlik. Ezért 

javasolta ő is a sorrendet. 

 

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

határozatot hozta: 

 

135/2013.( V.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázattal kapcsolatban Ecser Nagyközség Önkormányzata az 1. sz. Óvoda 

fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozóan a  

pályázati összeget 25.231.858 Ft összegben,  

az önerő összegét  0 Ft összegben határozza meg. 

A pályázati céllal kapcsolatos megvalósítandó fejlesztési célok sorrendje: 

1. A községi 1.sz. Óvoda épületének homlokzat és lábazat szigetelése, kávázás, színezés; 

födém szigetelés; tetőhéjazat bontás, csere, javítás, fedés cseréppel; aljzatbeton 

bontása, hőszigetelése, új burkolat készítése 

2. Fűtés korszerűsítés, kazán és fűtőtest csere 

3. Eresz felújítás, csere; eresz festés, meglévő párkány csere; beltéri ajtók cseréje, 

helyreállítás, festés 
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Ecser Nagyközség Önkormányzata nem részesült  

a 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. § (1) bek. támogatásban, illetve 

a Kvt. 72. § (1)-(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban. 

Felelős: Gál Zsolt   polgármester 

Határidő: 2013. V. 22-ig 

 

21.) Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A lekötött pénzeszközöknél látható, hogy az előző hónaphoz képest 

csökkenés van 130-ról 90 millióra.  Elkezdődtek a beruházásaink, amire jelentkeznek a 

kifizetések, ezért nem kötöttük le a várható kiadási összegeket. Ilyen pl. a játszótér, a 

faluközpont kialakítása, a Széchenyi utca ügyei, ill. a biomassza kazán és a gázkazán 

lehetőség is. Azért, hogy a szükséges összegek rendelkezésre álljanak, ezért nem kötötték le 

a 40 millió Ft-ot. 

Beszélni szeretne még a falugyűlésről és néhány választ adna a felmerült vitás kérdésekre. Az 

önkormányzati választás 2010. X. 3-án történt, a tényleges beiktatása X. 8-án pénteken volt.  

2010. X. 7-én a lekötött pénzeszközök 132.070.000 Ft volt, valamint az egyéb pénzállomány 

összege: 137.981.765 Ft, illetve a ki nem fizetett szerződés szerini pénzállomány, mint pl. a 

Szent István és Jókai utcák aszfaltozása, továbbá ki nem fizetett számla volt még a 2-es 

óvoda felújítása és egyéb, de már szerződésben rögzített kiadásaink: 121.038.608 Ft,  Az 

X.7-ei állapot szerint az önkormányzatszámláján 149.013.157 Ft volt. Ezt a Cserfa újságban 

is leírta. A számok még változtak, mert időközben  kiderült néhány tétel, ami 2008-2009. 

évből adódik; ez  27 millió Ft. A cég számla sztornózása folytán kellett utólag rendezni ezt a 

tételt.  Így nagyságrendileg 120 milliós pénzzel rendelkeztünk. A falugyűlésen elhangzott 

kérdés, hogy “plusszos” volt a költségvetés és nagyságrendileg ez a szám egynéhány 

milliós. Ez igazából értelmezhetetlen, az eltelt 2,5 évben nagyságrendekkel nem csökkent a 

pénzünk. Ezt a felvetést több aspektusból kellene vizsgálani. A kérdés feltevőnek pontosan 

utána kellene néznie, hogy miből volt a községi önkormányzatnak ekkora lekötése és mikor 

volt a tényleges felhasználás. Meg kellene nézni a 2009-es lekötést is. A településrendezési 

szerződés alapján fizetett pénz nagyrészéből voltak a lekötések, ez évi 70 millióból állt 

össze, így ez 200 milliós bevételt jelentett az önkormányzatnak. Ennek nagyrészét 2009-ben 

és 2010-ben felélte az önkormányzat. A nagy beruházások kiadásai:  művelődési ház  több, 

mint 300 milliós tétel, de a 2-es óvoda felújítása, a Szent István utca és a Jókai utca 

aszfaltozási költsége. Ezek ténylegesen az előző testület által jóváhagyott telekeladásból 

származott. Minden képviselő látja, hogy egyre csökkenő az állami támogatás.  Az is 

látható, hogy a 2008-ban kezdődő válság miatt a helyi adók bevételeink is csökkennek.  

Amikor az M0 autópálya épült 2008-ban, akkor az adóból nagyobb bevételünk volt. Ezek a 

cégek elvonultak, nem végeznek Ecseren tevékenységet. Az itt lévő cégeknek, - néhány 

kivételével - sem rózsás a helyzete, de bizakodunk a kedvező változásban. Az önkormányzat 

biztonságos működésének fenntartása érdekében vált szükségessé a helyi adó bevezetése.  

Végig kell gondolni, hogy az a tendencia, az  önkormányzatokat saját adó bevétele felé tereli 

a kormány. Előre gondolkodva nem biztos, hogy a csökkenő bevételek teljesülése végén kell 

bevezetni az adót. Azt gondolták, hogy a mértéke jelentősen méltányos.  Ebből az 

adónemből is van hátralékunk, az idei évben is jelentkezni fog. Valamit tenni kellett, hogy 

ne kerüljünk nehéz helyzetbe; ez látszik a legkifizetődőbb megoldásnak. Az adó bevezetése 

mellett az intézmények működésénél is próbáltak költséget csökkenteni. Így a dologi 

kiadások jelentős visszafogása történt; így ezek nem is nőttek. Lehet, hogy időközönként 

növekszik egy-egy tétel, de utána visszacsökken. Ezeket együtt kezelve kell nézni. A 

csökkenő források sokkal jobban látszanak, amikor egy gyengén teljesítő gazdaságban 
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próbálunk fejleszteni, működni. Úgy gondolja, hogy képviselőknek nem a falugyűlésen kell 

ezeken a számokon vitatkozni, hanem testületi ülésen is fel lehet tenni ezeket a kérdéseket. 

A falugyűlésen más téma is felvetődött: az iskolatitkár “sikkasztási” ügye. A felszólaló 

többször hivatkozott egyik képviselőtársunktól származó információra.  Ez félinformáció 

volt.  A testületi ülésen adott tájékoztatóiban is minden képviselőt felkér arra, hogy csak 

biztos információt adjon a kérdésekre. Ő maga nem volt gazdasági igazgató, sem gazdasági 

helyettes, ilyen státuszok nem is voltak. Itt ebben az esetben egy valaki elkövetett egy 

cselekményt. Első körban a volt iskolatitkár a rendőrség részéről meg lett vádolva.  A 

kapitány úr is elmondta beszámolójában a fejleményeket. Az ügyészség visszaadta a 

rendőrségnek tovább nyomozásra a feladatot. 2012. áprilisban indult a rendőrségi eljárás, 

ami folyamatban van. Most egy teljes körű rendőrségi és szakértői vizsgálat folyik; hogy  

ténylegesen történt-e sikkasztás és vizsgálják, hogy ki a felelős ebben a körben. Nem a mi 

feladatunk megnevezni felelősöket vagy, hogy a bírósági szakban megáll-e a vádirat. Lehet 

keresni, hogy kik voltak ebben az ügyben érintettek. A munkáltatói körben Lukács 

Annamáriát  megbízták egy önkormányzati feladattal, a volt polgármester  Harazin István 

kérte fel erre; ez dokumentálva van.  Azt, hogy kinek kellett volna észrevennie a 

hiányosságokat, azt lehet vizsgálni; és akár az ügyhöz kapcsolódó személyeket is meg 

lehetne vádolni. De ezek az emberek nem követtek el bűncselekményt, lehet hogy hibáztak.  

Viszont  úgy áll a dolog, hogy egy személy követte el a bűncselekményt. Ha a bíróság 

megmondja, hogy ki követte el, és mennyit sikkasztott, akkor lehet csak kijelenteni a bűnös 

személyét.  Bárki mást belekeverni lehet; köztük az összes pénzügyest, vagy az 

élelmezésvezetőt, a jegyzőt, régi és új polgármestert vagy az iskolaigazgatót.  Ezt a 

bűncselekményt nem ezek az emberek követték el. A kivánalmaknak igyekszünk megfelelni, 

ezért vizsgáljuk folyamatosan mi is. A szakértő is elmondta, hogy itt a megyében hasonló 

jelleggel több ilyen ügy fordult elő. Eddig nem volt előtérbe helyezve.  A szabályzatok 

megvannak, mégis megtörtént a felülvizsgálatuk; ez alapján dolgoznak az ügyintézők.  

A falugyűlésen történtekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a képviselő nem ült le a testületi 

tagok közé. A lakosok körében is visszásságot jelentett, hogy miért onnan kérdezték a 

polgármestert és a testületi társakat.  A falugyűlés arról szól, hogy mint választott képviselők 

a feltett kérdésekre válaszolunk.  Ez esetben egy-egy képviselő minősíthetetlen módon 

reagált le egy-egy kérdést. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Annyiban reagálna az elhangzottakra: Ha megnézzük a 2010. évi 

szeptemberi leköttöt pénzeszközeinket, látható, hogy dinamikus összegről beszélünk. A 

számlán 203 millió Ft van,  2010. novemberben 206 millió van. A falugyűlésen a 2011. évi 

őszi adatok tévesen hangzottak el. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez lehetséges, de véleménye szerint a lekötött pénzeszköz állománya 

az önkormányzat pénzügyi helyzetében lényegtelen, mert összességében kell nézni a 

pénzügyi helyzetet. 2010. decemberében 134 millió Ft volt a lekötés. Akkor került 

kifizetésre az óvoda. Az alpolgármester úrral a kifizetések leállítva átvizsgálták a tételeket; 

egyeztetve a plusz költségeket és az indokolatlan összegeket levettük; utána lett kifizetve a 

visszatartott pénz.  Az összes pénzeszköz állomány 130-140 millió Ft volt. Az ezen felül az 

összes pénzeszközünk 149 millió Ft. De meg kell nézni a 2010. I. havi,  ill. a 2009. évi I. 

havi pénzeket is.  

 

Hosszú János képviselő: Ezek szerint mi biztosan mást látunk a számokban, mint amiről szó 

volt. 
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Gál Zsolt polgármester:  Harazin Péter úrtól kapta a kérdést: az új testületnek mennyi volt az a 

lekötött összeg, ami rendelkezésére állt a választás időpontjában; ez 149 millió Ft volt 2010. 

X. 7-én. Azért nincs jelentősége, mert a két ki nem fizetett állománnyal együtt kellene nézni, 

ami 121 millió Ft volt. A számlánkon volt ugyan a pénz, a Szent István utca elkészült, de 

még nem volt kifizetve. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: 2010. szeptember havi testületi anyagot nézve látszik, hogy 203 

millió volt lekötve, és ez novemberben 206 millió. 

 

Vita a képviselők között. 

 

Gál Zsolt polgármester: Véleménye szerint nem kiragadva kell vizsgálni a dolgot, hanem 

összességében. Van egy pénzünk lekötve, van egy másik összeg a számlán is és 

kötelezettségünk is van; összevonva ez 149 millió. Külön nézve azt lehet mondani, hogy a 

számlán 137 millió volt; ebből ugyan még nem kifizetve, de elköltve 121 millió volt. Az 

átadási átvételi jegyzőkönyvben ezek a számok szerepelnek. Ezzel tisztáztuk, hogy nem 

negyedmilliárd volt a hasznosítható összeg. Ráadásul egy vállalkozás által befizetett számlát 

korrigálni kellett, ami 2009. évi számla. Így ebben az esetéen csökkenni fog 27 millióval ez 

a szám.  Folyamatában kell nézni, hogyan alakult az önkormányzat helyzete 2006. évtől. 

Milyen bevételekből, mekkora bevételből és milyen kiadásokból, mekkora pénze maradt.  

Egy szűkülő bevételből, csökkenő kiadások mellett tudunk működni. Felkéri a FIDESZ 

képviselőit, hogy az országgyűlési képviselőknél lobbizzanak Ecser mellett, hogy a 

pályázatokon tudjunk indulni, ehhez anyagi forrás szerzésben segítsenek. Az 

adósságkonszolidációból úgyis kimaradtunk; más módon próbáljanak segíteni a falunak.  Ő 

is és a jegyző úr is próbál ilyen segítségeket szerezni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ez az első felkérés, amit a két év alatt kaptak. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem ez az első megkeresés. A helyi FIDESZ vezetőjének felajánlotta 

a Pénzügyi Bizottság elnökséget, valamint az alpolgármesteri címet; egyiket sem fogadták 

el.  De ennek nincs jelentősége, mert már túl vagyunk ezen.  Nem ez a cél, hanem segítsük a 

falut.  Kéri most a képviselő urakat, hogy lobbizzanak Ecser érdekében. 

 

Horváth Tamás képviselő: Saját véleménye, hogy az biztosan nem jó irány, ha a képviselők a 

falugyűlésen nem egy célért, hanem egymást nyílt vitában keverik. Jó ez az irány akkor, ha 

választási kampány ülésen vagyunk, és nem az Ecseri falugyűlésén. Előbbi esetben értette 

volna ezt a hozzáállást. Már az is felháborító, hogy mindketten elkéstek, és nem voltak 

hajlandóak odaülni a többi képviselőhöz. Ezt az irányt nagyon elítéli. Kérdése dr.Petky 

Ferenc és Hosszú János képviselőhöz: Szerintük ez jó irány? Ott is elnézést kért a jelen lévő 

választóktól ezért a magatartásért. Nem megengedhető, hogy ilyen módon legyenek jelen 

azok a képviselők, akiket az ott ülők választottak meg. Az is felháborító volt ahogyan 

viselkedtek, beszólásokat tettek és azt  sugalták, mintha ez a testület vagy a polgármester 

nem tud elszámolni az átvett pénzeszközökkel. Szerinte ezt nem lehet megtenni, mint 

választott képviselő.  

 

Hosszú János képviselő: Reagálva az elhangzottakra: A kezdet kezdetén úgy reagált Gál Zsolt 

polgármester a választást követően, hogy meg van a többség, és úgy is  fogják intézni az 

ügyeket. Ez meg is valósult. Megpróbáltak az EKO kft. felügyelő bizottságába 3 embert 

javasolni. Egyetlen embert sem választottak be.  Ehhez nem kíván hozzáfűzni semmit. 

Egyértelműen látszik az irány, amivel élni akar a mostani testületi többség.  Az akaratotokat 
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végig viszitek minden esetben.  Az újságnál is így történt; nem kíván további vitába 

belemenni. 

 

Horváth Tamás képviselő: Ebben a két évben demokratikusabban és lojálisabban, mint ahogy 

Gál Zsolt kezelte az ügyeket, nem igazán talál példát. Ő nyitott volt az építő jellegű 

ötletekre. Sokszor támogatta azokat a javaslatokat is, melyeket a “másik” oldal tett. A 

felügyelő bizottság esetében a javaslatok nem megfelelő emberre szóltak. Az Eko Kft.-re 

vagy a Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos bármilyen adatot kiadnak. Ő személy szerint is 

minden felvilágosítást megad. De ez nem mentesíti a két képviselőt a magatartásuktól. Egy 

falu által megválasztott képviselő nem késhet el az őket megválasztóknak tartott 

beszámolóról. Ha mégis késnek, akkor elnézést kérjen a jelenlévőktől és üljön ki a testületi 

asztalhoz és válaszoljon a feltett kérdésekre. Nem pedig a sorok között fals információkat 

adjon, bekiabálással zavarja az ülést, stb. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Cserfa újsággal kapcsolatban elmondja, hogy pont Petky doktornak 

volt összetűzése a Cserfa régi szerkesztőjével, ezért váltottunk.   

 

Hosszú János képviselő: Nem a szerkesztő személyére utalt, hanem a cikk megjelenése miatt 

tett kifogást. 

 

Vita a képviselők között. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ő is elmondja a véleményét a falugyűlésről. Ha a mostani 

történet újra előfordul, akkor ez oda fog vezetni, hogy minden képviselő úgy dönt majd, nem 

akar a testületi asztalnál ülni. Így a jövő alkalommal nem lesz elől senki? Ha nem tetszik a 

testületi döntés, akkor ő is üljön be a lakosok közé? Így eljutunk odáig, hogy nem lesz, aki 

válaszoljon. A képviselőnek kötelessége, hogy az ilyen beszámolási alkalmakkor kiül a 

testületi asztalhoz és válaszol a feltett kérdésekre. A választóit tiszteli meg azzal, és nemcsak 

azokat akik rá szavaztak, hanem akik ellene is. A demokrácia olyan, hogy a többségi 

szavazat dönt. Ő már régóta képviselő és volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem értett 

egyet a testületi döntéssel, de soha eszébe nem jutott, hogy emiatt ne vállalja fel a 

beszámolót. Nagyon elszomorítja és helytelennek tartja az efféle magatartást. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A polgármesteri beszámolóban egyéb mondanivalója  nincs. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

136/2013.(V:15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót és jóváhagyja 

a lekötött pénzeszközöket. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság foglalkozott az 

elhangzott napirendeken kívül az alábbi témákkal: A szociálisan rászoruló gyermekek nyári 

étkeztetésére kiírtak egy pályázatot. A bizottság úgy döntött, hogy ezen nem kíván 

részvenni, mert olyan feltételeket kellene biztosítani, ami nagyobb nehézséget okozna.  
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