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JEGYZŐKÖNYV 
  

  

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án 

18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 

  

Ülés helye:      Rábai Miklós Művelődési Ház Házasságkötő terme 

2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3. 

  

Jelen vannak:            Gál Zsolt: Zsolt polgármester 

                                   Barta Zoltán: Zoltán jegyző 

  

Horváth Tamás, Hosszú János, Jármai Zoltán, Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi 

Károly képviselők 

  

Pokornyi Róbertné  pénzügyi csoportvezető 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottként jelen vannak: Körmöndi Bernadett  Maglódi rendőrőrs parancsnoka, 

Wunderlich-Makai József a Jobbik Magyarországért Mozgalom ecseri vezetője, Dévényi 

Gáborné  Művelődési Ház igazgató. 

  

Később érkezik: dr. Petky Ferenc képviselők 

  

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Dr. Petky Ferenc képviselő jelezte, hogy 

késni fog. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi 

pontokat:   

1. 2013. évi III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

2. Segítség Közalapítvány tájékoztatója 

3. Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

4. Rábai Miklós Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatása 

5. Hulladékszállítással kapcsolatos ügyek 

6. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgálató Zrt. javaslata a maglódi összekötő 

ivóvízvezeték létesítésére 

7. Kérelem a Lovas dűlő közvilágítás megoldására 

8. Kérelem a Belső-Kálvária megközelítésére szolgáló gyalogút megépítésére 

9. Liszt Ferenc Repülőtér zajgátló övezet kijelölésének véleményezése 

10. Sport öltöző bojler csere kérelme 

11. Széchenyi utcai járda 

12. Budapest XVII. kerület Pesti út – (139800/4) hrsz.-ú út – Gyergyószentmiklós utca – 

(139800/7) hrsz.-ú út által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv 

13. Budapest XVII. kerület Pesti út – Forrásföldi utca 139946/24. hrsz. – Köröstői utca 

139946/22. hrsz. – Összekötő utca által határolt területre vonatkozó helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv 

14. Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

b.) Bizottsági beszámolók 

15. Képviselői kérdések, vélemények 

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

Rendőrség tájékoztatójával, valamint érkezett egy beadvány a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom ecseri vezetőjétől Wunderlich-Makai Józseftől, melyben kéri a közterület 

használati rendeletünk módosítását.  A testületi ülésre csak a polgármester vagy az 

önkormányzati képviselők terjeszthetnek elő napirendet. Ezért javasolja az utóbbi témát is 

megtárgyalni. A két új napirenddel kezdenék az ülést. Javasolja az új napirendi pontok 

felvételét és a sorrendiség elfogadását. 

1. Rendőrség tájékoztatója 

2. Közterület használati rendelet módosítása 

3. 2013. évi III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

4. Segítség Közalapítvány tájékoztatója 

5. Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

6. Rábai Miklós Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatása 

7. Hulladékszállítással kapcsolatos ügyek 

8. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgálató Zrt. javaslata a maglódi összekötő 

ivóvízvezeték létesítésére 

9. Kérelem a Lovas dűlő közvilágítás megoldására 

10. Kérelem a Belső-Kálvária megközelítésére szolgáló gyalogút megépítésére 

11. Liszt Ferenc Repülőtér zajgátló övezet kijelölésének véleményezése 

12. Sport öltöző bojler csere kérelme 

13. Széchenyi utcai járda 

14. Budapest XVII. kerület Pesti út – (139800/4) hrsz.-ú út – Gyergyószentmiklós utca – 

(139800/7) hrsz.-ú út által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv 

15. Budapest XVII. kerület Pesti út – Forrásföldi utca 139946/24. hrsz. – Köröstői utca 

139946/22. hrsz. – Összekötő utca által határolt területre vonatkozó helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv 

16. Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

b.) Bizottsági beszámolók 

17. Képviselői kérdések, vélemények 

18. Egyebek 

 

Szavazásra bocsátja a módosított napirendet; melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogad. 

1. Rendőrség tájékoztatója 

2. Közterület használati rendelet módosítása 

3. 2013. évi III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

4. Segítség Közalapítvány tájékoztatója 

5. Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

6. Rábai Miklós Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatása 

7. Hulladékszállítással kapcsolatos ügyek 

8. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgálató Zrt. javaslata a maglódi összekötő ivóvízvezeték 

létesítésére 

9. Kérelem a Lovas dűlő közvilágítás megoldására 

10. Kérelem a Belső-Kálvária megközelítésére szolgáló gyalogút megépítésére 

11. Liszt Ferenc Repülőtér zajgátló övezet kijelölésének véleményezése 

12. Sport öltöző bojler csere kérelme 
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13. Széchenyi utcai járda 

14. Budapest XVII. kerület Pesti út – (139800/4) hrsz.-ú út – Gyergyószentmiklós utca – 

(139800/7) hrsz.-ú út által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv 

15. Budapest XVII. kerület Pesti út – Forrásföldi utca 139946/24. hrsz. – Köröstői utca 

139946/22. hrsz. – Összekötő utca által határolt területre vonatkozó helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv 

16. Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

b.) Bizottsági beszámolók 

17. Képviselői kérdések, vélemények 

18. Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Rendőrség tájékoztatója 

Körmöndi Bernadett meghívott őrsparancsnok: Fontos személyi kérdésről szeretné 

tájékoztatni a testületet. Őrsparancsnoki megbízása óta eltelt egy év, megismerte az 

embereit. Az akkori állomány elosztásáról nem ő döntött, nem volt beleszólása, hogy 

Ecseren ki legyen a körzeti megbízott. Sajnos Bém Gábor úr munkájával nem volt 

megelégedve. Többször kapott haladékot, hogy teljesítse a kiadott utasításait. Több 

alkalommal közölte vele, hogy mi az elvárása, milyen munkatempót diktál. Bém úr ezt nem 

vette fel. 2 hónappal ezelőtt közölte vele, hogy lecseréli erről a posztról, nem támogatja az ő 

körzeti megbízotti kinevezését. Amióta tudja a hírt, úgy végzi a munkáját, ahogy kell. De ez 

neki nem elég. 9 hónapja volt a bizonyításra, a fennmaradó 2 hónap már ebben a tekintetben 

nem jelent semmit.  Ha megkapja a kinevezést, akkor nincs semmilyen biztosíték, hogy 

ezen a szinten végzi majd a tevékenységét. Úgy döntött, hogy Ulicza Balázs r.őrm.-t kívánja 

javasolni kinevezésre Ecserre körzeti megbízottként. Ő egy fiatal, agilis rendőr, aki szereti 

is csinálni a munkáját. Felé még nagyobb az elvárása. Szándékai szerint sokkal többet 

fognak vele találkozni a településen. Kéri a testület egyetértését, támogatását. 

Hosszú János képviselő: Ön tudja, hogy ki az alkalmas személy. Azt lakosként és 

képviselőként is látja, hogy a körzeti megbízott keveset van itt Ecseren. Nem igazán látta 

Bém urat intézkedni; bár látni látta a járőrözni. Viszont elég keveset találkoztak.   

 

Körmöndi Bernadett meghívott őrsparancsnok: Bém Gábor r. tzls. folyamatosan 

rendőrautóval járőrözött. A monori körzetben ők az egyetlen őrs, ahol 2 szolgálati 

gépkocsival rendelkeznek. Bém úrnak a kivételes helyzete sem volt elegendő, hogy 

bizonyítson. 

Még egy témában szeretne tájékoztatást adni. Az idén január 1-től október 31-ig terjedő 

időszakra lekérte a hiteles adatokat. Az összes statisztikai adat kompletten rendelkezésre áll. 

Összehasonlításképpen a tavalyi és az idei adatokról mond néhány szót. Ecseren 122 
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bűncselekmény volt tavaly, most ez 81 db-ra csökkent.  Kategóriákra bontva: súlyos testi 

sértés idén 1, tavaly 2 esetben volt; 3 esetben fordult elő magánlaksértés. 

 

18.19 órakor megérkezik dr. Petky Ferenc képviselő. 

Körmöndi Bernadett meghívott őrsparancsnok: 3 esetben zaklatás miatti történt feljelentés az 

őrsön.  Az új ügyrend szerint, amikor ismert az elkövető, nem Maglód vizsgálja ki az ügyet, 

hanem Monor. Tavaly 5 esetben volt személy elleni bűncselekmény, idén 10. Az a 

tapasztalata, hogy a sértettek náluk Maglódon tesznek bejelentést, de nem biztos, hogy ők 

vizsgálhatják ki.  Két baleset történt Ecser közigazgatási területén. Az egyik szerencsésebb 

kimenetelű volt, a vasúti átjáróban egy hölgy által vezetett személygépkocsi „találkozott” a 

vonattal. Itt nem történt súlyos sérülés. Sajnos az M0-ás autópályán egy halálos kimenetelű 

baleset történt. 3 esetben tartás elmulasztása miatt indult eljárás. Idén nem volt kiskorú 

sérelmére elkövetett bűncselekmény. Egyébként ennek az elintézése is a Monori Vizsgálati 

Osztályra tartozik. Önbíráskodás volt 1 esetben, tavaly szintén. Magánokirat hamisítás 7 

ízben történt tavaly, idén 3. Közrend elleni bűncselekmény ez idáig 6 volt, tavaly 26.  

Gazdasági bűncselekmény az elmúlt időszakban nem volt. Vagyon elleni bűncselekmények 

közül gépkocsi feltörés 2, tavaly 1; falopás – ami tettenérés miatt bizonyítható volt – 1. 

Lakás betörés – hétvégi ház, lakóház, üzlet – 9 eset, tavaly 16. Mindezen adatok az október 

31-ig megtörtént esetekre vonatkozik.  Sajnos november elején besurranás és betörés is 

történt a faluban. Ez még nem szerepel a statisztikában. Bízik benne, hogy az előbb 

ismertetett számok maradnak.  Egyéb bűncselekmények közül megemlíti a lopásokat, ami 

2012-ben 47 esetben, idén 34-szer fordult elő. A lopás egy tág fogalom. Ide tartoznak pl. a 

táska, irat, pénztárca lopások. Őrizetlenül hagyott tárgyak eltulajdonítása a gépkocsiból 

vagy lakásból.  De volt olyan esetük is, amikor házibuli alkalmával is vittek el két táskát.  A 

Szalaska dűlőn apróbb lopások történtek. Pl. 30 kg szalonna tűnt el a füstölőből, ill. élőfát 

vágtak ki az udvarból és vittek el. Több esetben fordultak elő az ipartelepen a gázolaj 

lopások. Most történt 2 különböző helyen, hogy gépkocsi alkatrészeket loptak, köztük igen 

gyakori a katalizátor lopás. Ez nemcsak Ecserre jellemző, a környező kapitányságokon is ez 

van.  Gyömrőn is történt ilyen ügyben felderítés. A legutóbbi esetekkel kapcsolatban 

konkrét információja nincs, amit megoszthatna a képviselőkkel. Gázóra lopás történt 2 

esetben.   Összességében a lopásokat tekintve a Kálvárián, a Szalaska dűlőben és a 

külterület fordulnak elő leggyakrabban bűncselekmények.  

Pár szóban beszélne arról is, hogy miket hajtottak végre a bűnmegelőzés érdekében.  Az 

időskorúakkal kapcsolatos intézkedések között van, hogy a Postával közösen sikerült 

kiosztani 1000 felhívást, hogy mire figyeljenek. Ezen a szórólapon szerepelnek fontosabb 

telefonszámok, elérhetőségek. A hírláncból véletlenül a Családsegítő Szolgálat kimaradt, de 

a jegyző úr szólt, és kijavították. 

 

Gál Zsolt polgármester: A képviselők részéről nem érkezett kérdés, hozzászólás. Köszöni a 

beszámolót. Kéri az új körzeti megbízott személyes bemutatását a testületnek. 
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Körmöndi Bernadett őrsparancsnok 18.27 órakor távozik az ülésről. 

2.) A közterület használati rendelet módosítására 

Gál Zsolt polgármester: A Jobbik Magyarországért Mozgalom ecseri vezetőjének 

Wunderlich-Makai Józsefnek érkezett egy beadványa a közterület használati rendeletünk 

módosítására. A módosítás arról szólna, hogy a képviselő-testület biztosítsa, hogy a falu 

központban egy termelői piac létrejöhessen. Egyeztetett a beadványról Makai úrral. Meg 

kell vizsgálni, hogy milyen egyéb feltételei vannak, hogy létrejöhessen ez a piac. Ezen kívül 

kérelmezi, hogy az őstermelők árusítását is biztosítsuk. Azokról a lakosokról van szó, akik a 

közterületre kihelyeznek az általuk megtermelt termékeket és becsületkasszás módon 

értékesítik. Ha a testület ezt a kezdeményezést támogatja, akkor előkészítik a rendelet 

módosítását. Kéri a testület véleményét, észrevételét. 

Hosszú János képviselő: Mindenféleképpen támogatja ezt az elképzelést. Pontosan a helyét 

kell meghatározni. Ki kell építeni a helyét, pultokat, árusító asztalokat stb. kell biztosítani. 

Wunderlich-Makai József meghívott, a Jobbik Magyarországért Mozgalom ecseri vezetője: 

Onnan jött az ötlet, hogy több lakossági felvetés történt, jó lenne ha, havonta egy vásárnap a 

falu központban lenne termelői piac. Úgy képzelték el, hogy a régi piacok hangulatát 

visszahozva tartanák meg. Csak őstermelőkre vagy kézművesekre gondoltak. Pl. fazekasok, 

méhészek, borászok, stb. Monorierdőn is elindult hasonlóképpen a dolog.  Ehhez 

felhívásokat kell közzétenni a környező településeken is, minél többen vegyenek részt. 

Ecser ne csak a lakodalmasról legyen híres. Elsődleges szándék, hogy a lakosoknak 

normális, friss, megbízható áru kerüljön az asztalára. Ezért történt a kezdeményezés. 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a testület felhatalmazását a rendelet szövegezésének 

előkészítésére. Ehhez kapcsolódóan előterjesztés elkészítésére, melyben a helyi termelői 

piac kialakításához milyen feltételeket kell biztosítani, és utána járni, hogy az egyéb 

követelményeket tudjuk-e teljesíteni? 

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

határozatot hozta: 

228/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a közterület használatáról szóló 

rendelet módosítására készítsen előterjesztést. 

Ehhez kapcsolódóan a helyi termelői piac kialakításának feltételeiről 

és követelményeiről tájékozódjon és tegyen javaslatot annak biztosítására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

3.) 2013. évi III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

 

Gál Zsolt polgármester: A III. negyedévi pénzügyi tájékoztató, amely mellékletként 

kiküldésre került, a Magyar Államkincstárhoz az előírásnak megfelelően október 23-ig kellett 
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elektronikus formában beküldeni. Az anyag szeptember 30-ig bezárólag pénzügyi 

előírásoknak megfelelően készült el. 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

javasolja a tájékoztató elfogadását. 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a bizottsági 

döntésnek megfelelően a pénzügyi tájékoztatót. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

229/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint elfogadja a 2013. III. negyedévi  

pénzügyi tájékoztatót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Segítség Közalapítvány tájékoztatója 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött beszámolóból látható, hogyan alakult a Segítség 

Közalapítvány pénzügyi helyzete. Látszik, hogy egyre kevesebb pénzzel és bevétellel 

gazdálkodnak.  

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

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

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

határozatot hozta: 

230/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Segítség Közalapítvány 2012. évi, ill. 2013.X.31-ig 

végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

5.) Rábai Miklós Művelődési Ház beszámolója 

Dévényi Gáborné meghívott művelődési ház igazgató: Kiegészítésként a beszámolóhoz 

különösebben nincs mit mondania. Egyetlen dolgot szeretett volna megemlíteni már tavaly 

is: a beszámolási időszak alakulása. Olyan furcsa, hogy sem pénzügyi évet, sem normál évet 

nem tudunk lezárni most. Ebből a beszámolóból, mint az előzőből is az év utolsó két 

hónapja mindig kimarad. Ez a két legerősebb hónapunk, amikor igen mozgalmas élet folyik 

a Házban. Az előírt határidő következtében így készült el a beszámoló. 

Gál Zsolt polgármester: Az észrevételre reagálva megjegyzi, nem marad ki az utolsó két 

hónap, csak a következő évre csúszik át. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Azt olvasta a beszámolóból, hogy a műszaki kérdéseknél a fűtés 

problémája felvetődött. Mi van ezzel? 

Dévényi Gáborné meghívott művelődési ház igazgató: Hétköznapokon este 6 óra után leáll a 

fűtés, ill. temperáló fűtés van.  Szombat és vasárnap is csak úgy működik a kazán, hogy ne 

hűljön ki az épület. A beüzemelés óta változott a működési rend. Kérte a beállítás 

módosítását. A kiérkező szakembertől a tájékoztatást kapta, hogy a külső hőmérséklet 

szabályozó felülírja azt az adatot, amit ő beír a programba. Ebből adódik a probléma. Ő nem 

ért hozzá, neki ezt így el kellett fogadnia. Véleménye szerint ez nem lehet igaz. Kizárt, hogy 

ne lehessen megoldani. Kérte az EKO Kft. vezetőjét, hogy kerítsen egy másik szakembert. 

Gál Zsolt polgármester: Kun Attila beszélt már másik szakemberrel. Az elektronikus 

vezérlésnek volt egy speciális karakterisztikája, amit módosítani kell.  Át is lehet írni, és át 

is fogják írni a kazánvezérlő programot az új nyitvatartáshoz igazodva. 

Hosszú János képviselő: Olyan információja is van, hogy a csapadékvíz elvezetésnél 

felmerült egy gond. Kicserélték az egyik folyókát, és most nem folyik le a víz. 

Dévényi Gáborné meghívott művelődési ház igazgató: Pont a mai napon járt itt Kun Attila ez 

ügyben. 

Gál Zsolt: Beszakadt az egyik folyóka, azt kellett kicserélni. 

Barta Zoltán jegyző: Ő is tájékozódott az ügyben. Kun Attila elmondta, hogy személyesen 

átnézte az összes lefolyót, kipróbálta vízzel is, és mindenhol lefolyt. 

Hosszú János képviselő: A pénzügyi beszámoló részben látható, hogy a műsorfüzet kiadására 

642.000 Ft-ot költöttek. Ezt sokkalja. 

Dévényi Gáborné meghívott művelődési ház igazgató: A műsorfüzet 4 színnyomásban készül.  

Tavaly 900.ezer Ft volt, ebből az idén sikerült lefaragni. Több helyről kértek ajánlatot, és a 

nyomdával is egyeztettek. A füzet évente 4-szer jelenik meg 1600 pld-ban. Akkor lehetünk 

olcsóbbak, ha engedünk a színvonalból. Vagy gyengébb papírra, vagy kevesebb 

színnyomással készíthető. 

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

határozatot hozta: 

231/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár 

2012.XI. – 2013.X. közötti időszakban végzett  

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal  
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6.) Rábai Miklós Művelődési Ház érdekeltségnövelő támogatása 

Gál Zsolt polgármester: Az érdekeltségnövelő támogatásról a szeptemberi ülésen szavaztunk. 

A függöny kialakításáról határoztunk, egyben döntöttük arról, hogy teljes egészében vegyük 

igénybe a támogatást. Kérte a művelődési ház vezetőt, hogy tegyen javaslatot arra 

vonatkozóan, a fennmaradó összeget mire tudjuk felhasználni? Az előterjesztésben a 

reflektorok átszerelése és beszerzése, sörpadok és mikulás jelmez beszerzése szerepel. 

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

javasolja az előterjesztett tárgyak beszerzését. 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottsági véleménynek megfelelően az 

érdekeltség növelő pályázaton nyert összeg előterjesztés szerinti formában történő 

felhasználását. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Pontosan mekkora összegről van szó?   

Pokornyi Róbertné meghívott pénzügyi csoport vezető: 2 millió Ft volt az önrész, és nyertünk 

906-eFt-ot. A javasolt felhasználás 2.829.200,-Ft. 

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

határozatot hozta: 

232/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárulását adja, hogy a Rábai Miklós Művelődési Ház  

az érdekeltség növelő pályázaton elnyert összeget  

– 906 eFt + 2 millió Ft önrész -az előterjesztés 

szerint használhassa fel. 

Nagyterem színpadi függönyének elkészítése 2489200,-Ft  

Reflektorok áthelyezése, 2 db fehér reflektor beszerzése 100000,-Ft  

10 db sörpad garnitúra beszerzése 200000,-Ft  

Mikulás ruha beszerzése 40000,-Ft  

Összesen: 2829200,-Ft  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. XII. 31. 

 

18.43 órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről. 

7.) Hulladékszállítással  kapcsolatos ügyek 

Gál Zsolt polgármester: Szeptemberben tárgyaltunk legutóbb a lakossági hulladékszállításról.  

Átmeneti megoldásként döntött úgy a testület, hogy 3 hónapra az ASA Magyarország Kft.-

vel kötünk szerződést. Az önkormányzat vállalja, hogy 630 eFt + ÁFA összeggel kiegészíti 

a lakossági díjat. A cég korábban jelezte, hogy a Hulladékgazdálkodási törvényben előírt 

hulladék lerakási járulék és a rezsicsökkentésből adódó bevétel kiesés miatt az 

önkormányzatnak kell hozzájárulnia, hogy a lakossági hulladékszállítás működőképes 

legyen. Megvizsgáltuk, hogy saját beszállítása esetén hogyan lehetne megoldani a 
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szemétszállítást; vagy keresni olyan céget, aki teljes egészében el tudja látni a feladatot.  A 

hulladékgazdálkodási törvény módosítása, ill. a befagyasztott ár nehezíti, hogy a jelenlegi 

díjért találjunk ilyen céget. A rezsicsökkentés miatt Ecseren 1630 Ft lakóingatlanonként a 

havi díj. Ebből az összegből a környező lerakói díjak sem jönnek ki. A környező 

településeken jóval magasabb a díj; Maglódon 2500 Ft körül van. Nálunk az alacsony díj 

most nagy hátrányt jelent. Január 1-től az ASA Kft. az új előírások miatt nem szolgáltathat.  

Csak önkormányzati vagy állami tulajdonú cég szolgáltathat. Tudomásunk szerint az ASA 

egy része beolvadt a Gyáli önkormányzati tulajdonú cégbe. A szerződés felmondását 

követően első körben adtak egy ajánlatot miszerint havi 300eFt-al magasabb az összeg, 

amiért el tudnák vinni a begyűjtött hulladékot. A számításaink és az ASA Kft. lerakójába 

szállított hulladék mennyiségek alapján még mindig ez a legolcsóbb megoldás. Ha mi 

szállítjuk el, akkor havonta min. 1,5 millió Ft-tal ki kellene egészíteni a lakossági díjat.  

100-110 tonnával lehet számolni egy hónapban, úgy, hogy ingatlanonként 1600 Ft a díj; kb. 

1000 ingatlant számolva. Ha 100 %-osan befolyik is a lakosoktól a díj, akkor ebben az 

összegben nincs benne a szállítási költség, a zöldhulladék, a szelektíven gyűjtött hulladék, 

az adminisztrációs és egyéb költség. Ez a számításaink alapján havonta kb. 1,5 millió Ft 

lenne. Felvettük a közbeszerzési referenssel a kapcsolatot, hogy tájékoztasson minket. Ki 

tudunk-e írni erre a szolgáltatásra közbeszerzést, és ez lefuthat-e január  3-i váltásig? A 

referens 380 eFt-os ajánlatot tett, amiért az eljárást lebonyolítja. Az ő elmondása szerint 

várhatóan nem fog lezajlani a közbeszerzés december végéig, átcsúszunk január hónapba.  

Amikor először felmerült a KVG Zrt.-vel kapcsolatosan a gondunk, akkor kértük a 

felügyeleti szervtől az iránymutatást. A Kormányhivataltól kaptunk levelet, melyben 

jelezték, hogy a mi feladatunk a hulladékszállítás. Soron kívül tegyünk lépéseket, hogy ne 

legyen a hulladékszállításban fennakadás. 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen konkrét döntést nem tudtunk hozni.  

Személy szerint javasolta a közbeszerzési referens megbízását, hogy megoldódjon a 

hulladékelszállítás. A Kormányhivatali levélre megjegyzi: Jó hogy kötelező és oldjuk meg, 

de kifizeti? 

Gál Zsolt polgármester: A fenti számokat alapul véve éves szinten 15 millió Ft-os kiadást 

jelent az önkormányzatnak. Kérdése a testület felé, mi legyen az irány; melyik megoldást 

válasszuk? Az előző időszakban, amikor a KVG Zrt. szerződés felmondása miatt kerültünk 

sürgősen megoldandó helyzetbe, a Kormányhivatal iránymutatása alapján a közbeszerzést 

hajtottunk végre. Így nyert az ASA. Úgy gondolja, hogy a közbeszerzési kiírást meg kell 

tenni. Ha nem fut le január 1-ig, akkor meg kell bízni valamelyik szolgáltatót az eljárás 

lezártáig. Az előzetes egyeztetések alapján a gyáli önkormányzati céghez csatlakozó ASA 

Kft. utódja vállalja, hogy havi 900 eFt + áfa összegért biztosítja a szolgáltatást. Ebben az 

esetben ráérünk a következő ülésen kiválasztani a megbízandó céget, ha nem fut le a 

közbeszerzés. A katasztrófavédelemmel is egyeztettünk, ha az önkormányzat nem tud 

megoldást találni. Tájékoztatásuk alapján első körben a régi céget jelölik ki. Ha ez nem 

lehetséges, akkor második körben a lakosok és a teherautóval rendelkezők bevonásával 

biztosítja a hulladék elszállítást. Nem hiszi, hogy ez lenne a megoldás. Javasolja, hogy a 
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közbeszerzési referenst Szabó Krisztiánt bízza meg a testület a közbeszerzési eljárás 

előkészítésével és lebonyolításával, az ajánlata szerint 380 eFt-os áron. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem lehet közbeszerzés mellőzése nélkül az Eko Kft.-n keresztül 

végeztetni a feladatot? 

Gál Zsolt polgármester: Sajnos erre nincs lehetőség, mert az EKO Kft.-nek nincs engedélye 

ilyen tevékenységre; nem rendelkezik ehhez szükséges szakemberrel sem. Maga az engedély 

beszerzése 6-7 hónap. Előzetes számítás alapján csak a lerakói díj 18.eFt/tonna. A 

lakosságtól beszedett díj  nem fedezi a költségeket. Jelenleg 1600 Ft/hó ingatlanonként a díj. 

Ecseren kb. 1000-1100 ingatlan van. A lerakói díjat sem tudnánk ebből fedezni. Még nem 

számoltunk egyéb költségekkel, pl. a szállító jármű költsége; számlázás, adminisztráció, stb.  

Az Eko Kft. csak akkor végezhetné, ha hulladékszállítási engedélyük lenne és  kb. 1,5 millió 

Ft önkormányzati kiegészítést kellene biztosítani havonta részükre. Azt is megpróbáltuk, 

hogy mi lenne, ha a környező szolgáltatókkal átmeneti szerződést kötnénk. Olyan céget kell 

választani, amelyik 100 %-os önkormányzati vagy állami tulajdonú. A maglódi TEFÜ Kft.-

nek tudtommal 10 milliós tartozása van az ASA felé. Gyömrőiek rendszere is átalakulás 

alatt van. Péteriben új szolgáltató szállít 2600 Ft-os áron.  Pécelen ugyancsak az ASA volt a 

szolgáltató; ők is keresik a megoldást. Vecsésen is 2500 feletti áron szállítják a szemetet. 

Azért a közbeszerzési eljáráson való részvételt tartja megoldásnak, talán egyéb szolgáltatók 

is bejelentkeznek a későbbi szállítás reményében. 2015. áprilisig működhet a jelenlegi 

formában, utána át kell térni a mért hulladékszállításra.  Ha ez változik, akkor ki kell találni 

az új rendszert. 

dr.Petky Ferenc képviselő: Mégis az  lenne célszerű, hogy az Eko kft. kérjen engedélyt. Amíg 

megkapja, átmenetileg kössünk szerződést egy engedélyes szolgáltatóval. 

Gál Zsolt polgármester: A katasztrófavédelemmel egyeztettek szóban arról, hogy ha elindítják 

az engedélyeztetést, és nincs másik cég, aki szállítaná. Akkor ki tudja rendelni az Eko Kft-t.  

De jelen pillanatban többe kerül az EKO Kft.-n keresztül történő szállítás, mint ha az ASA 

utódját bíznánk meg.  kb. 1 millió Ft a különbség havonta, amennyiben él az ASA ajánlata. 

Barta Zoltán jegyző: A hulladék szállítási árat - a lakosságfelőli árat - nem mi határozzuk 

meg. Ez a rendszer teljesen átalakult. A kialakult struktúrák teljesen megváltoznak. Január 

1-től csak a szükséges engedéllyel rendelkező önkormányzati vagy állami tulajdonú cégek 

végezhetik a tevékenységet.  

Gál Zsolt polgármester: Volt olyan önkormányzati cég, aki tavasszal beadta az engedélyezési 

kérelmét, és még nem válaszoltak neki. A dolgot nehezíti, hogy van lerakói járulék. A 

levonásokat figyelembe lehet venni, alapesetben 3000, jövőre 6000 utána 9000 és később 

12000 Ft. A Péceliek is hasonló helyzetben vannak, mint mi.  Az sem igazán biztos, hogy az 

EKO Kft. be tudná adni a kérelmet, mivel sem autója, sem szakembere. Elméleti elképzelés 

az is, hogy mindenki befizeti a díjat. De ez sajnos nem így van. A be nem befizetett díjat a 

NAV-nak kell behajtania, mint köztartozást. Mindentől függetlenül a dolgot mindenképpen 

meg kell oldani, január első péntekjén hulladékszállításnak kell lenni. Vagy közbeszerzéssel 

vagy más szerződéssel ezt a helyzetet kezelni kell. Az önkormányzatnak ez kötelező 
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feladata.  Felhívja a testületet, hogy mindenképpen ezen az úton járjon el, minél előbb 

szerződést lehessen kötni. Szavazásra bocsátja, hogy az Önkormányzat bízza meg Szabó 

Krisztián közbeszerzési referenst, hogy ajánlatának megfelelően 380 eFt+Áfa összegért a 

kommunális hulladékszállítási közbeszerzést folytassa le. 

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

határozatot hozta: 

233/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a lakossági kommunális hulladékszállítás ügyében közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy Szabó Krisztián közbeszerzési referenssel 

kössön szerződést a közbeszerzési eljárás lefolytatására az ajánlatának megfelelő 380 eFt 

+ÁFA összegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

8.) Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgálató Zrt. javaslata a maglódi összekötő 

ivóvízvezeték létesítésére 
 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban látszik, hogy 3 ajánlatot tett a DPMV Zrt. az 

ivóvíz ellátás ügyében.  A főváros helyett a maglódi kutakból történő beszerzés irányába 

mozdulna el. A szolgáltató feladata az ivóvíz biztosítása a település felé, és az is feladata, 

hogy minél hatékonyabban végezze a munkáját. Sárosi István a DPMV Zrt. elnöke most 

sajnos nem tudott eljönni az ülésre; de jelezte, hogy a következő ülésen ő vagy igény szerint 

a műszakis kollegája eljön és a kérdésekre válaszol. A maglódi vízbázishoz történő 

csatlakozás kiépítése 50-60 millió Ft-ba kerülne, amit a DPMV Zrt. hajtaná végre és állná a 

költségeket. Nem a mi költségvetésünket terhelné a beruházás A DPMV-nek kb. 2-3 év 

múlva visszajönne ez a pénze, utána pedig nyeresége keletkezne. A maglódi ivóvízkút bírja 

a terhelést, és a nyomással sincs gond. A maglódi rendszerben már most is van egy 

nyomásfokozó, amely biztosítja a folyamatos szolgáltatást. Kérdése a testület felé, hogy 

most tudunk-e szavazni vagy jöjjön el Sárosi úr a következő ülésre és hallgassuk meg a 

tájékoztatását? A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy a DPMV fizeti a kiadást 

és a bevétel is az övé. Gazdasági szempontból jobb lenne ehhez a vízbázishoz csatlakozni; 

minőségi szempontból szerinte ugyanaz, mint a fővárosi víznek. Ha kiépülne az összekötő 

vezeték, akkor a jelenlegi árnál kb. 26 millió Ft-tal kevesebb lenne a vízvételezés miatt 

kifizetett összeg. A mi szempontunkból a váltás nem okoz problémát. Kérdésként vetődött 

fel, hogy van-e mód arra, miszerint probléma esetén válthassunk a két hálózat között? Sárosi 

úr tájékoztatása szerint a fővárostól teljesen le kell váljunk. Egyszerre a két hálózatból nem 

lehet vizet venni. 

Hosszú János képviselő: Akkor válik a cégnek nyereségessé a projekt, amikor kifut a 

beruházási költség nullára. Érdemes lenne az önkormányzatnak úgy hozzájárulni a 

dologhoz, ha a keletkező nyereséget a DPMV visszaforgatná a hálózatunkra. A vezeték elég 

sok helyen gyenge, javításra szorul. A hozzájáruló nyilatkozatban megfogalmazhatnánk, 
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hogy a keletkező nyereségét a DPMV arányosan esetleg a hálózat újítására, fejlesztésére 

fordíthatná. 

Gál Zsolt polgármester: Ezt már szóban megígérte Sárosi úr. Úgy nyilatkozott, hogy 

amennyiben a beruházás befektetése bizonyos idő után megtérül, azt követően megtakarítása 

jelentkezik. Így a cég nyereségéből Ecser is részesedni fog. A hálózatban lévő problémákat 

kell kezelni. Ezért célszerű ezt az összeget erre fordítani. Szóban előzetesen hozzájárult. 

Hosszú János képviselő: Tudomása szerint jelen pillanatban is van egy összekötő vezeték 

Ecser és Maglód között. 

Gál Zsolt polgármester: Nincs tudomása róla. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az előterjesztés szerint akkor 25-30 %-kal lehetne csökkenteni a 

vízdíjat? 

Gál Zsolt polgármester: Lényegesen alacsonyabb árral lehetne a vizet beszerezni, mint most a 

fővárostól. 

Barta Zoltán jegyző: A kísérő levélben pontosan szerepel, hogy mennyibe kerül a Fővárosi 

Vízművektől átvett víz és mennyibe kerülne, ha a maglódi vízbázisról nyernénk. Dr. Petky 

Ferenc közbevetett kérdésére elmondja, hogy hasonlóan a szemétszállítási díjnál, itt is az 

Energia Hivatal állapítja meg a lakossági vízdíjat. Ezért nem tudjuk, hogy Ecseren az 

említett lényegesen kevesebb beszerzési költséggel csökkenne–e a díj? Az sem tudható, 

hogy országosan egységes, vagy szolgáltatónkénti vagy településenkénti vízdíj 

meghatározás lesz-e? 

Gál Zsolt polgármester: Valószínűleg a nagy szolgáltatók felé mozdul el a víz üzemeltetés 

rendszere. Az egységesítésre irányulnak az intézkedések. A DPMV-nél minden településen 

most más a díj. Lakossági szinten nincs megtakarítás. Amikor váltottunk és a Gyömrő és 

Környéke Víziközmű Kft.-től átmentünk a DPMV-hez, akkor kb. 30 %-os megtakarítást 

sikerült elérni a díjban családonként. Ehhez még hozzájött a rezsicsökkentés 10 %.-a. Sárosi 

úrral folytatott megbeszélésen ő is felvetette a hálózatba történő nyereség visszaforgatását. 

Neki is az a célja, hogy a hálózat jobban működjön, nagyobb a nyeresége.  A gyömrőiek 40 

%-os vesztesége csökken, akkor az a nyereség is a DPMV-nél marad. Mindkettőnk érdeke a 

fejlesztés. 

Hosszú János képviselő:  legyen egy szerződéstervezet. Akkor látunk tisztán, milyen irányba 

tudunk elmozdulni. A fővárosi ivóvíz biztonságosabbnak tűnik. Elég nagy pluszt jelent.  

Egy tervezetet készítsen elő, körültekintőbben tudnánk dönteni. 

Gál Zsolt polgármester: Megpróbálja elérni, de nem bízik benne, hogy ezt a nyilatkozatát 

Sárosi úr leírja. A vízügyi szabályozás sokszor változott, nem tudható, hogy mi lesz a jövő.  

Megpróbál írásbeli ígéretet szerezni tőle. Következő ülésre napolja el a döntést, a bővebb 

információ birtokában lehet majd dönteni. 
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9.) Kérelem a Lovas dűlő közvilágítás megoldására 

Gál Zsolt polgármester: A Lovas dűlőben lakók kérelmet nyújtottak be az Önkormányzathoz, 

melyben két közvilágítási lámpát kértnek felszerelni. Ez az utca a XVII. kerülethez eső Vida 

domb felé a Szalaskából nyíló utca. Az EKO Kft. vezetőjével személyesen kint jártak 

nappal és sötétedéskor is megnézték a helyszínt. A sarkon és a megadott két ingatlan között 

lévő villanyoszlopon elhelyezhető a lámpa. Elég sötét ez a szakasz, indokoltnak és 

érthetőnek látszik a kérésük. 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a két lámpatest 

felszerelését. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ki fizeti ki a lámpát? Meg kellene kérdezni, hogy hozzájárulnak-

e a költségekhez? 

Gál Zsolt polgármester: A közvilágítási lámpatest 50 eFt egy, 2 db 100 eFt.  Nem kérdezte 

meg lakosoktól, hogy hozzá akarnak-e járulni a költségekhez. Tavaly hasonló kérés érkezett 

a külterületi lakosoktól, akkor nem kértünk.  

Barta Zoltán jegyző: Soha, senkitől nem kértünk hozzájárulást a közvilágítási lámpa 

felszereléséhez. Az álláspontunk azon alapul, hogy az önkormányzatnak kötelező feladata a 

közvilágítás biztosítása. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Összesen hány oszlopot akarunk állítani? 

Gál Zsolt polgármester: Nem oszlopot, csak lámpát szerelnénk fel. Már vannak oszlopok. 

Hosszú János képviselő: Most a lámpa felszerelése az Önkormányzat költsége, utána a 

közvilágítási díjat is fizetjük. 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is felvetődött, hogy bár Ecser 

területének egészen a szélén van ez az utca, inkább Budapesthez van közelebb. De nem 

lenne etikus, ha az eddigi kéréseket teljesítettük és ez most elutasítanánk. Nem annyira 

megterhelő 1-2 lámpa felszerelése, ha évről évre elvégezzük, mintha egyszerre kellene 

hosszabb szakaszokra kiépíteni. Így csak kisebb költségben terheli a költségvetésünket. 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. 

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

határozatot hozta: 

234/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy kössön szerződést a 

közvilágítást üzemeltető EUROVILL Kft.-vel a Lovas dűlőben 

2 db közvilágítási lámpatest felszerelésével 100 eFt összegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. XII.31. 
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10.) Kérelem a Belső-Kálvária megközelítésére szolgáló gyalogút megépítésére 

 

Gál Zsolt polgármester: Amikor kialakításra került a Belső Kálvária terület, a tulajdonosok 

felé szóbeli ígéretet tett a volt polgármester Harazin István úr, hogy a temető mellett egy 

sétány kialakításra fog kerülni, hogy a faluközpont gyalogosan könnyebben megközelíthető 

legyen. Az írásbeli kérelem után megvizsgáltuk a területet. A temető területén belül 

valósítható meg ez a sétány. Úgy lehetne kialakítani, hogy140 m hosszan a temető mellett és 

még a Deák F. utcában 37 m hosszan kiépítve. Ez az út átvezetne a Deák F. utcából a 

Hunyadi utcába. A Pénzügyi Bizottsági ülésen is felvetődött az a probléma, miszerint csak 

úgy tudnák elkészíteni, ha a temető területéből kellene elvenni. A költségek közé tartozik, 

hogy közvilágítást kell kiépíteni, valamint a temető teljes hosszában egy kerítést kell 

építeni. A burkolat sem mindegy, hogy milyen, mert utána egész évben ezt tisztán kell 

tartani. Inkább télen okozna gondot a síkosság mentesítés. A Pénzügyi Bizottsági ülésen 

abban maradtunk, hogy készítsük elő a beruházás teljes költségvetését. Kéri, hogy ebben az 

ügyben most ne szavazzon a testület, a következő ülésig, vagy inkább a következő 

költségvetésünk elfogadásáig elkészítik a számításokat. Ennek birtokában el tudjuk dönteni, 

hogy akarunk-e vagy meg tudjuk-e a gyalogutat építeni? Most úgy sem tudjuk megépíteni a 

tél beálltával. Lezárja a napirendet, nem kell szavazni. 

11.) Liszt Ferenc Repülőtér zajgátló övezet kijelölésének véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre került a véleményezéshez egy rövid tájékoztató. Az 

anyagból, amit ő értelmezni tudott kitűnik, hogy hatóság a repülőtér zajgátló övezetének 

számítási eredményeit leellenőriztette szakértőkkel, aki megfelelően találták és kérte az 

önkormányzatot járuljunk hozzá.  

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen 3 igen és 1 nem szavazattal javasolja 

a testületnek a zajgátló övezet kijelölésének elfogadását. Felmerült, de már a szavazás után 

az egy nem szavazat Hosszú János képviselő úr részéről azért érkezett, mert az elfogadás 

előtt javasolná a befektetői csoport értesítését. Saját véleménye, hogy a befektetői csoport is 

szomszédos terület, tehát biztosan értesítették őket hivatalból. Senki nem zárkózott el attól, 

hogy ebben tegyünk egy gesztus értékű levél elküldést. Úgy ítéltük meg, hogy olyan szintű 

szakmai anyagról van szó, és annyira egy kézben van, hogy akármilyen intenzitással is 

próbálnánk meg szakmailag sem, anyagilag sem tudnánk; semmiféle lobbi tevékenységet 

folytatni. Ezért született az a döntés, hogy elfogadjuk. Úgy gondolja, hogy ezért lehetett az 

egy nem szavazás. Egyébként szavazás után merült fel ez a kérdés. 

Barta Zoltán jegyző: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légyügyi Hivatalnál a repülőtérek 

környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 

megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. Korm. rend. 5. § (3) bek.-e értelmében 

kereste meg az önkormányzatot. Az idézett rendelet szerint a légiközlekedési hatóság a 

zajgátló védőövezett által érintett önkormányzat képviselő-testülete véleményének kikérése 

után – a zajgátló védőövezet határait a település belterületén és egyéb beépítésre szánt 

területén a kialakult beépítési vonalakhoz, illetve telekhatárokhoz igazítja. Ennek során a 
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számított határvonalhoz képest a legközelebbi utca tengelyvonaláig terjedhet a módosítás. 

Nem alkalmazható a zajgátló védőövezetet növelő módosítás, ha az ötnél több, huzamos 

tartózkodás céljára szolgáló épületet érintene.    

Megkeresésük ezen a jogszabályon alapul. A rajzokat és a teljes anyagot a hatóság megküldte 

és várja a véleményünket. Ez egy külterületi rész, nem beépített részt érint. Az összes 

számítást meg lehet tekinteni a Polgármesteri Hivatalban; igen tetemes mennyiségű 

anyagról van szó. A leellenőrzött számításokat tartalmazza. A Nemzeti Közlekedési 

Hatóság  külső szakértővel vizsgáltatta felül az anyagot. A dolog nem egyszerű, az biztos. 

Ez az anyag is hozzátartozik a repülőtér ügyeihez. A polgármester úrral megnézték az 

anyagot. A meghívóban szerepelt, hogy a nagy terjedelem miatt a Hivatalban rendelkezésre 

minden képviselőnek. Ő nem tud arról, hogy valaki más is megtekintette volna rajtuk kívül. 

A képviselő-testületre bízzuk a döntést. 

Gál Zsolt polgármester: Próbáltuk ellenőrizni a rajzon a zajgátló övezetet. A repülőtér 

kerítésétől néhány méterre terjed ki, a radar gombától a kifutópályáig párhuzamosan vezető 

szakasz. A befektetői körnek a területét csak érintőlegesen érinti, inkább a repülőtér 

területéhez tartozik. Mivel nem érkezett észrevétel, véleményezzük-e vagy tudomásul 

vesszük?  

Dr. Petky Ferenc képviselő: A bizottsági elnök úr felvetette, hogy nem zárkózna el, hogy 

kikérje a befektetők véleményét. Lehet, hogy érdemes lenne meghallgatnunk. 

Horváth Tamás képviselő: Úgy nyilatkozott, hogy nem zárkózunk el attól, hogy egy levélben 

értesítsük őket, hogy ez a kijelölés történt. Ő nem mondta, hogy egy percig is kíváncsi a 

véleményükre. Természetesen ők szakmailag, ember állományilag és anyagilag jobban 

tudják képviselni és az ecseriek érdekeit védheti, akkor természetesen nem zárkózunk el 

előle. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Szeptember 24-i keltezésű a levél; eltelt másfél hónap. Miért csak 

most kaptuk meg? 

Gál Zsolt polgármester: A mellékleten is látszik, hogy a levelet október 21-én kaptuk meg, 

rajta van az érkeztető bélyegző. 

Hosszú János képviselő: Nem nézte csak az alsó dátumot. 

Barta Zoltán jegyző: Egyébként érkezett még egy anyag, ami viszont november 4-i. A 

véleményünket a kézhezvételtől számított 45 napon belül juttathatjuk el. Legrosszabb 

esetben is októbertől számítjuk a 45 napot. Ezek a szakhatósági eljárások igen 

hosszadalmasak. 

Szilágyi Károly alpolgármester: Nem látja a levél címzésén csak a polgármester és az 

önkormányzat nevét. Minek ezzel megint foglalkozni? Véleménye szerint nem kell Hegyi 

Gáborral foglalkozni. 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottsági javaslatot. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

235/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Liszt Ferenc Repülőtér zajgátló övezetét kijelölését 

elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Tamás:  A Pénzügyi Bizottsági ülésen úgy hangzott el, hogy tudomásul veszi. A 

határozat szövegezése az elfogadásról szól. A lényegen nem változtat. 

 

12.) Sport öltöző bojler csere kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecseri Sport Egyesület kéréssel fordult az Önkormányzathoz. A 

tegnapi bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy tönkre ment a bojler. Javasolja napoljuk el a 

kérést. Kérjünk ajánlatokat, hogyan tudjuk megcsinálni a bojlert; ténylegesen mennyibe 

kerül? A bizottsági ülésen felvetődött, hogy nem biztos elegendő lesz egy bojlercsere, lehet, 

hogy gázterveket kell módosítani és egyéb munkálatokat is el kell végeztetni. A kérelemben 

a Sport Egyesület elnöke kérte a jegyző urat, hogy intézkedjen, ki tudják cserélni a bojlert.  

Tisztáztuk, hogy még egyéb költség is van. A napirend elnapolva. 

 

13.) Széchenyi utcai járda 

 

Gál Zsolt polgármester: Az elmúlt testületi ülésen beszéltünk arról, hogy a Széchenyi utcai 

útépítés határidő csúszásából adódó 1 millió + ÁFA  kötbért fordítsuk a Széchenyi utca járda 

felújítására. A kritikus szakasz a pékségtől nagyjából a híd utáni két-három ingatlanig terjed. 

Ő azt kérte a múlt testületi ülésen, hogy ezt az összeget erre fordítsuk. A  Testület úgy 

döntött, hogy méresse fel, költségeljük be, ténylegesen mekkora összegből valósítható meg. 

Bekért ajánlatot a Zrínyi utcától indulva a Sztancsik házig  Széchenyi 24/b. számig; 220 m
2
-

es területű lenne. Erre adott ajánlatot a Grácia Gold Kft. 2 millió 502.313 Ft-os ajánlatot. 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással – nem pont így volt 

-, de gyakorlatilag az volt a javaslat, hogy  br. 2,5 millió keretösszeg meghatározásával, 

amennyiben az időjárás engedi, akkor még idén a járdaépítést végeztessük el. Beadott 

ajánlathoz kontroll ajánlatokat kérjünk és nyilván törekedjünk arra, hogy ez a beruházás  

legkisebb költség bevonásával, megfelelő minőségben elkészüljön. 

Gál Zsolt polgármester: Két vállalkozótól kért még be árajánlatot a mai nap, de még nem 

érkezett meg. Természetesen a 2,5 milliós keretösszegbe biztosan beleférünk. Törekedni 

fogunk, hogy ennél alacsonyabb áron meg tudjuk valósítani. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Érdeklődne, hány méterről van szó? 
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Gál Zsolt polgármester: 1,2 m szabvány járdaszélességű, összesen 220 m
2
. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Valójában egy felújításról van szó. Persze fel kellene szedni a 

régit, és újat kell letenni. Vannak olyan utcák még a faluban, ahol egyáltalán nincs járda.  

Nem javítani való járda, hanem új járda építésére lenne szükség. Pontosan itt volt a Belső-

Kálváriai lakosok kérelme egy kb. 180 m-es szakaszról. Még nem tudjuk pontosan, hogy 

mennyibe fog ez kerülni. De inkább azon kellene elgondolkodni, hogy ezt a 2,5 millió Ft-ot 

új járda építésére fordítani, ahol még nincs is járda. Azt javasolja, hogy ezt a pénzt ne erre 

fordítsuk, hanem inkább új járda építésére, inkább a Kálvárián végezzék el. 

Gál Zsolt polgármester: Az előbb említette, hogy itt van egy nagyon kritikus szakasz, olyan 

szinten járhatatlan, hogy olyan, mintha nem is lenne járda. Az aszfaltréteg közvetlenül a 

földre lett leterítve, amit felnyomott a fák gyökere, kifejezetten balesetveszélyes. 

Önkormányzat feladata, hogy megszüntesse ennek a balesetveszélyét. Ha nem csinálunk ott 

viakolort, akkor ezen a szakaszon helyre kell hozni a járdát. Ez most veszélyesebb, mint a 

Kálvária bármelyik utcája, ahol nincs járda. Itt főleg nyugdíjasok és anyukák járnak 

babakocsival a pékséghez, a Hivatalba, stb. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ha erről beszélünk, akkor ő tud mondani legalább 5 ilyen 

balesetveszélyes szakaszt. Nem száz métert építeni, hanem csak 1 méteres szakaszokat 

kellene javítani. Inkább fel kellene mérni, hogy hol van balesetveszélyes szakasz és inkább 

ott cserélni. 

Gál Zsolt polgármester: Már részben megtörtént a bejárás, a nyár folyamán az EKO Kft. 

vezetőjével az ófaluban felmérték azokat a részeket, ahol gond van. Természetesen ez még 

folytatódni fog. Vannak olyan szakaszok, ahol már meg is csinálták; a Petőfi, Rákóczi és a 

Hunyadi utcában néhány métert javított.  Itt ezen a szakaszon hosszan van gond, a pékségtől 

egészen a Marcinkóék után 2. vagy 3. házig a fák gyökere teljesen felnyomta a járdát. Itt 

nem tudunk egy-két métert megcsinálni. Az elgondolkodtató, hogy kell-e teljesen az elejétől 

az útnak és azt a 30 m-t meg tudjuk-e spórolni vagy sem. Azt, hogy máshol is tudunk-e 

építeni járdát, felül kell vizsgálni, a polgármesteri beszámolóban vissza fog térni rá. Ezt a 

szakaszt mindenképpen meg kellene oldani.  

Hosszú János képviselő: Annyit szeretne hozzátenni a témához, hogy ha az 

elkövetkezendőkben építési feladatokat akarunk csinálni, kérjünk be több árajánlatot. Ne 

keretösszeget határozzunk meg mindig, mert ezek után már részünkről kezelhetetlen dolog. 

Nagyjából mindenki tudja, hogy ki fogja ezt a feladatot elvégezni. Így már részünkről nem 

sok jelentősége van a döntésünknek. 

Gál Zsolt polgármester: Ennek nincs akadálya. Bármelyik beruházásnál, ahol keretösszeg 

volt, mindig alatta maradtunk; van ahol jelentősen alatta maradtunk. Nincs akadálya, hogy 

akár 3 ajánlatot is bekérjünk. A múlt ülésen úgy értelmezte, hogy a megbízás arról szólt, 

kérjen be ajánlatot és ennek birtokában el tudjuk dönteni, hogy van-e értelme vagy sem. Ha 

most úgy döntünk, hogy 3 ajánlatot kérjen be; természetesen megteszi. 
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Hosszú János képviselő: Előző pontnál is először arról volt szó, hogy az Eko Kft. fogja 

végezni a feladatot. Ezzel szemben más cégek csinálták magának a munkának a nagy részét. 

A többi ecseri vállalkozónak esélye sem volt ebbe a munkába bekapcsolódni. Nincs 

semmilyen gondja Nagy Sándorral, a Grácia Gold. Kft-vel, de a többi vállalkozó nem is 

tudott a munkáról. Gondolom az is egyértelmű, hogy most ezt ki fogja megnyerni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Be fogok kérni árajánlatokat. 

Horváth. Nincs megírva senkinek, - Nagy Sándornak sem -, hogy ő fogja elvégezni. De ha 

van konkrét ötlete Hosszú János úrnak, akkor szóljon és ez a vállalkozó két napon belül 

tegyen ajánlatot. 

Hosszú János képviselő: Ez nem megfelelő eljárás, hogy 2 napon belül. Úgy szokták intézni 

az önkormányzatok, hogy kijelölik az irányt. Megjelölik, hogy járdát fogunk építeni; 

közhírré teszik, vagy kiírják és a vállalkozók jelentkeznek a lehetőségre  

Horváth Tamás képviselő: Érti Hosszú úr észrevételeit, de borzasztó állapotban van az a járda. 

A falu fő utcája, és botrányos, ahogy kinéz. A hivatalt ezen keresztül lehet megközelíteni; 

meg kell csinálni. A korábbi beruházásoknál sem, itt sincs kizárva egyik ecseri vállalkozás 

sem. Azonban nem tud olyan esetről, ahol nagy érdeklődés lett volna a helyi vállalkozások 

részéről és korrekt ajánlatot tettek volna. Senki nem akart kizárni semmiből. Az előző 

testületi ülésen is beszéltünk erről, akkor kért ajánlatot a polgármester. Miért nem kértél Te 

is? 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásba bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint 2,5 

millió Ft-os keretösszegben a Széchenyi utcai járda elkészítését a Zrínyi utcától az ABC felé 

220 m
2
-nyi járdaszakaszon. A polgármester kössön szerződést a kiválasztott vállalkozóval a 

legolcsóbb ajánlat alapján.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

236/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Széchenyi utca járda elkészítését határozza meg a Zrínyi utcától az  

ABC felé vezető szakaszon 220 m
2
-es területen.  

A testület megbízza a polgármestert, hogy kössön szerződést a 3 ajánlatból 

kiválasztott vállalkozóval a legolcsóbb ajánlat alapján. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

14.) Budapest XVII. kerület Pesti út – (139800/4) hrsz.-ú út – 

Gyergyószentmiklós utca – (139800/7) hrsz.-ú út által határolt területre 

vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

15.) Budapest XVII. kerület Pesti út – Forrásföldi utca 139946/24. hrsz. – 

Köröstői utca 139946/22. hrsz. – Összekötő utca által határolt területre vonatkozó 

helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
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Barta Zoltán jegyző: A XVII. kerületi főépítész küldte meg nekünk ezt az anyagot. Értesített 

minket, hogy a XVII. kerületi Önkormányzat megalkotta az erről szóló rendeletét, és 

tájékoztatásul küldte meg. Az épített környezet alakításáról és a védelméről szóló  1997. évi 

LXXVIII. törvény  9.§ (8) bek.-e szerint, - amely 2012.XII.31-i hatályos szövegét olvassa 

fel, mert itt azt kell alkalmazni - Az elfogadó önkormányzat polgármestere – itt a XVII. 

kerületi – elfogadást követően a helyi építési szabályzatokat, terveket elküldi a 

véleményezési eljárásban résztvevő szerveknek és az állami főépítésznek. Ha a 

véleményezési eljárásban résztvevő szervek valamelyike észleli, hogy a XVII. kerületi 

Önkormányzat nem vette figyelembe a jogszabályon alapuló véleményüket, akkor az állami 

főépítészt tájékoztathatják. A XVII. kerületi építési szabályozási eljárásokban az Ecseri 

Önkormányzat olyan döntéseket szokott hozni, hogy tudomásul veszi azokat és az eljárásban 

részt kíván venni. A jogszabályon alapuló véleményezésünk eddig nem volt. Tájékoztatásul 

terjesztettük a testület elé; és ez vonatkozik a 15. napirendre is. 

Gál Zsolt polgármester: Tájékoztató volt, nem kell szavazni. 

16.) Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A polgármesteri beszámolóban ismételten nem került kiküldésre 

pénzügyi lekötés. Az előző ülésen tájékoztattuk a testületet, hogy azért nem került sor 

lekötésre, mert a lekötés esetében kisebb a kamat, mintha a számlán lenne. 3 hónapra 2,6 %, 

1 hónapra 2 %, 6 hónapra lenne 3,1 %. Míg ha a számlán tartjuk a pénzünket, akkor 3 % 

kamatot kapunk. Ezért nem kötöttük le a pénzeinket. Jelen állapot szerint ma reggel 9 óra 5 

perckor az önkormányzat számláján volt 67.590.697 Ft. Petky doktortól kapott egy levelet, 

melyben kérte, hogy írásban adjunk a pénzeszközeinkről tájékoztatást. Ezek alapján ezt a 

tájékoztatót is megadta, és az október 31-ei állapotot tartalmazó anyagot elküldte. Ezentúl a 

testületi anyag mellékletében fog szerepelni.  

dr. Petky Ferenc:  Megjegyzi, hogy még nem látta a kimutatást, mert délután dolgozott. 

Gál Zsolt polgármester: A polgármesteri beszámolóban tájékoztatja a testületet, hogy a 

sétányunk elkészült. A parkosítás van még hátra. Időjárás függvénye, de reményeink szerint 

a jövő héten befejeződik. 29-én délután 16 órakor tartanánk az átadó ünnepséget, a falu 

fenyőfájának feldíszítésével egybekötve. Tavaly a szobor helyén állt a fenyőfa, most a 

sétány mellé helyeznénk el. Azon a hétvégén kezdődik az adventi időszak, így kapcsolódhat 

össze a két rendezvény. Korábban már említette, hogy a járdaépítésre még visszatér. Van 

még valamennyi bontott viakolorunk, és az V. kerületből egy pályázat segítségével sikerült 

megszereznünk bontott köveket. Ez  600+ 200 m
2
 követ jelent, ill. 600 m

2
 lapkövet.  Ezt ki 

fogják szállítani részben a város határáig, utána mi szállítjuk Ecserre. A lapköveket nekünk 

kell a Vigadótól elhozni. Remény hogy decemberben el tudjuk végezni. Így a megszerzett 

követ fel tudjuk majd használni járdaépítésre. Ott is meg fogjuk tudni oldani, ahol jelen 

pillanatban még nincs járda, illetve a kritikus szakaszokon folyamatosan el tudjuk végezni a 
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javításokat. Most is van a Rákóczi utcában egy nagyon rossz szakasz, amit ettől függetlenül 

meg kell, hogy csináljanak az EKO Kft. dolgozói.  

Még két dologról szeretne említést tenni. Rendkívüli ülést november 29-én kell tartani.  A 

helyi adókról szóló rendelet módosítása a napirendi pont. Az országgyűlésben várhatóan 

november 19-én fogják elfogadni az adózással kapcsolatos jogszabály változásokat. Amit 

most tudunk róla, hogy a mi helyi adó rendeletünket mindenképpen módosítani kell. Azért 

tettük 29-ére, mert előtte lesz egy tájékoztató fórum, ahol az adóügyintézőnk Török Ildikó 

fog résztvenni. Ez egy 3 napos szakmai konferencia, amit adó szakemberek tartanak az 

önkormányzati ügyintézők részére. Hasonlóképpen 2011. és 2012. év végén volt ilyen 

fórum. Ezen tájékoztatók után tudtuk a végleges változatot elfogadni a helyi 

adórendeletünkben. Kérdése a képviselők felé, hogy az ünnepség előtt, 16 óra előtt, vagy 

utána; esetleg 17 óra után tudnánk megtartani a rendkívüli ülést?  Inkább 15 órakor vagy 17 

órakor? Mindenképpen meg kell tartani november 29én, mert december 2-a az az utolsó 

időpont, amikor kifüggesztésre kell kerüljön a rendelet.  

A képviselők egyeztetnek a kezdő időpontról és megállapodnak a péntek 17.30 órai 

kezdésben.  

Gál Zsolt polgármester: November 25-én hétfőn 18 órakor lakossági fórumot tart a 

művelődési házban. Felvetődtek kérdések különböző médiumokban, ezekre a kérdésekre 

szeretne válaszolni. Várja a kérdéseket a polgármesteri beszámolóval kapcsolatban. 

Észrevétel nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja annak elfogadását. 

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

határozatot hozta: 

237/2013.(XI.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A Szociális és Oktatási Bizottsági ülésen egy napirendi 

pont volt, amiről tájékoztatja a testületet. Hagyományosan karácsonykor gyerekek számára 

segélyt szoktunk osztani. A bizottság az idén 77 gyerek számára egyenként 5000 Ft ot 

szavazott meg. 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottaktól érintettek mindent 

témát. 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottsági beszámolók elfogadását. 

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

határozatot hozta: 

238/2013.(XI.13.) sz. határozat 
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Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a bizottsági beszámolókat. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

  Szeverné Csekei Csilla  OSz B elnöke 

  Horváth Tamás  PB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

17.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A polgármester úr említette, hogy készült egy felmérés a kritikus 

járda szakaszokról. Ha van erről valami írásos anyag; kéri megküldeni. 

Gál Zsolt polgármester: Most nincs nála az anyag, de meg fogja küldeni. Nem teljes még az 

egész falu bejárás; a Bajcsy –Zs. utcától felfelé gyalogosan járták be közösen az EKO Kft. 

vezetőjével.   

Dr. Petky Ferenc képviselő: Komplexebb bejárást kér, és kimutatást az összes járda 

tekintetében. Vannak nagyon balesetveszélyes szakaszok.  

Gál Zsolt polgármester: Nem ígéri, hogy hamar meg tudják valósítani.  De folyamatban van. 

Nemcsak a járdák állapotát nézték, hanem egyéb problémákat is feljegyeztek. Pl: hol van 

kerítés, ami beomlik; belógó faágak, stb. Ezeket kezdtük el összeírni. Ez egy hosszú 

folyamat, nem értek a végére. Egyébként ettől függetlenül, ahol problémát talál, azt jelzi az 

Eko Kft.-nek és elvégzik ezek javítását. Így lett a Petőfi és Andrássy utcában járda javítás.  

Fog készülni teljes bejárásról kimutatás. Mire végére érünk, akár kezdhetjük is előlről, mert 

a gyökerek nyomják fel a járdát. Ez nem egyszerű feladat, 23 km-es úthálózat van Ecseren. 

Hosszú János képviselő: Elég sok kérése van. Szeretne kérni másolatot az iskola étkezési 

díjak feltételes sikkasztásról szóló feljelentésről, egy másolatot az ide beadott anyagokról, 

valamint ha a vizsgáló szervnek volt valamilyen hiánypótló kérése, arról is kér másolatot.  

Ezen kívül szeretne kérni a  Geoway Kft. és az Önkormányzat közötti szerződésből, és ha 

volt módosítás, akkor arról is, valamint a Geoway és az Eko közötti szerződés másolatot, az 

önkormányzat és az Eko közötti szerződés másolatot, műszaki ellenőri szerződésről és az  

építési naplóról másolatot, tervezői nyilatkozat a módosításokról és az alap tervről is egy 

másolatot.  

Polgármesterhez kérése, ha legközelebb lesz olyan nagyhorderejű emlékezés, mint az 56-os 

ünnepség, akkor figyeljen oda a dátumra. Ne tegyen olyan kijelentést sem, hogy 56-ban az 

emberek jobb élet reményében mentek el Magyarországról, mert ez nem igaz.  Azért mentek 

el, mert egyébként felakasztották volna, vagy börtönbe zárták volna őket. A tisztánlátás 

miatt szükséges, hogy főleg a felnövekvő nemzedék ne abban nőjön fel, mint az elmúlt 

évtizedekben.  

Gál Zsolt polgármester: Nem látta, hogy ott lett volna az ünnepségen Hosszú úr. 

Hosszú János képviselő: Tájékoztatták róla. 
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Gál Zsolt polgármester: Nincs meggyőződve róla, hogy pontosan hallotta, hogy ő mit 

mondott. A dátumot valóban rosszul mondta, ami egy véletlen elszólás volt. Az első 

mondatoknál történhetett a tévesztés, és elképzelhető, úgy hallatszott, mintha 26-át mondott 

volna. De az is elképzelhető, ahogy beszélt a mikrofonba, úgy lehetett hallani. Erre 

természetesen figyelni fog. Óhatatlanul, véletlenül rosszat mondhatott, természetesen a 

dátumot ő is pontosan ismeri. Ahogy előző időszakra visszatekintünk ilyen jellegű 

ünnepségek faluszinten nem is voltak. Arra sem emlékszik, ezek közül bármelyiken résztvett 

volna Hosszú úr. A saját mondandóját hagy döntse el ő, mit akar. Ha Hosszú úr beszélni 

akar, akkor biztosítjuk a lehetőséget.  Egyébként nem emlékszik, hogy mondta volna, hogy 

jobb élet reményében mentek el az emberek, de ha mondta is, a szövegkörnyezetet kell 

ismerni hozzá. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Volt olyan rendezvény az előző testület alatt is, amikor az 

iskolában ültünk. Akkor még a Harazin István volt a polgármester. 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az iskolai rendezvény volt, nem községi. 

dr. Petky Ferenc képviselő: Zömében iskolások szerepelnek most is. 

Gál Zsolt polgármester: Legutóbb március 15-e volt, az is iskolai kezdeményezésre. De nincs 

jelentősége. Ha ilyen jellegű támadás éri, jó lenne, ha korrekt tájékoztatást kapna a képviselő 

úr. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Lakossági megkeresés alapján kérése a testület felé, hogy a 

Steinmetz kapitány utca átnevezését még lehetne kérni az idén, díjmentesen. 

Gál Zsolt polgármester: Ő is megkereste az ottani lakosokat, akik fel vannak háborodva 

magán az ötleten is, hogy miért akarják megváltoztatni az utca nevét. Ha ilyen képviselői 

kérés elhangzik, akkor meg fogják kérdezni az ott lakókat.  Tatár Dóra a falugyűlésen jelezte 

ezt már és akkor a jelenlévők lehurrogták.   

Horváth Tamás képviselő: Ez már több éves téma. Akinek ez gondot okoz, az akkor járja 

körbe a lakosokat és hozzon írásbeli véleményt, hogy hajlandó az összes okmányát 

lecserélni. Ez a felvetés már a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről évekkel ezelőtt 

érkezett. Akkor is ez volt a válasz. Aggályunk nincs ez ügyben. De véleménye szerint is 

kérdezzük meg az ott lakókat, és akinek fontos győzze meg őket. 

Gál Zsolt polgármester: A személyes beszélgetés során a lakosok azt kérdezték, hogy ki fizeti 

ki a cserével járó költségeket? 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Úgy tudja, hogy van valamilyen központi rendelkezés, ha még az 

idén valamilyen bizottság engedi. 

Barta Zoltán jegyző: Arról a bizottságról egyébként felolvasta az összeg jogszabályi 

rendelkezést a testületi ülésen. Ez arról szól, hogy a  Tudományos Akadémiának bizottsága 

aggályosnak tartja azt a nevet, amire a közterület el van nevezve, akkor lép be illeték 

mentesség. Nem tudja, hogy ebben milyen változás lehet, meg fogja nézni.  Nem hallotta, 
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hogy ez a bizottság vizsgálta volna a Steinmetz kapitány ügyet. Ha a testület úgy dönt, akkor 

vizsgálni fogja. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mit szólna hozzá a képviselő-testület, ha szavaznánk erről? 

Gál Zsolt polgármester: Kérdezzük meg a lakosokat? 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A képviselő-testület élhet egy beadvánnyal a Történelmi 

Bizottság felé, hogy aggályosnak tartja-e a Steinmetz utcának az elnevezését, a történelmi 

múltja, vagy beöltött szerepe miatt. 

Hosszú János képviselő: Amennyiben aggályosnak tartja, akkor tovább tudunk lépni. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Horváth Tamás képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy 

nem tudja, hogy ez esetben minden okmányt illetékmentesen lehet kicserélni.  

Gál Zsolt polgármester: A következő testületi ülésre meg tudja kérdezni, ill. utánajár, hogy ez 

mit jelent?  

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az idei évben van még erre lehetőség, ha a bizottság aggályosnak 

tartja, akkor az okmánycserék illetékmentesek a lakóknak és az önkormányzatnak. 

Gál Zsolt polgármester: Semmiképpen nem szeretne úgy utcanevet változtatni, hogy az ott 

lakókat nem kérdezzük meg erről. Alapvetés, hogy ők nyilatkozzanak arról, elfogadják-e 

vagy sem az utcanevet. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Elsősorban a történelmi bizottságnak kellene nyilatkoznia erről, 

hogy aggályosnak tartják ezt a nevet, vagy nem. 

Gál Zsolt polgármester: Tudomása szerint ez a név nem került fel abba a listába, amit le kell 

cserélni. De meg lehet kérdezni. egy ilyen kérdést fel tud tenni a bizottságnak és a következő 

ülésre elő tudja készíteni.  Ha most a testület erre felhatalmazza, akkor megteszi. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A megkereséshez hivatkozni kell jogszabályra, a jegyző úr 

segítsége biztosan kell. 

Gál Zsolt polgármester: A jegyző úrtól biztosan meg fogja kapni ezt a segítséget. A következő 

ülésre ezt megkérdezzük. 

Szilágyi Károly alpolgármester: Hosszú úr felé kérdése, hogy a testület álláspontja: az ecseri 

vállalkozókat segítsük. Legalábbis ő személy szerint ezt szeretné. Folyamatosan szembesül 

azzal, hogy az ecseri vállalkozók adják a legmagasabb árajánlatokat. Csak akkor engednek 

az árból, amikor tudják, hogy van másik vállalkozás alacsonyabb összegért. Nem tudja, 

hogy ez miért van Ecseren?   

Hosszú János képviselő: Kérdezd meg. 

dr. Petky Ferenc képviselő: A gyógyszerárak tekintetében van egy ún. vaklicit. Itt is lehetne 

ez érvényesíteni. 
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