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JEGYZŐKÖNYV 
  

  

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én 

18.06 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, Szeverné Csekei Csilla képviselők 

  

Béres Károlyné  pénzügyi előadó 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottként jelen vannak: dr. Dr. Varga Ágnes háziorvos, dr. Kovács-Kléh László orvos  

  

Később érkezik: Jármai Zoltán, dr.Petky Ferenc képviselők 

 

Igazoltan távol:  Szilágyi Károly alpolgármester 

  

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Jármai Zoltán és dr. Petky Ferenc 

képviselők jelezték, hogy késni fognak, ill.  Szilágyi Károly nem tud jelen lenni. 

Megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

1.) Dr. Varga Ágnes háziorvosi tevékenységének felmondása 

 Iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés 

2.) A Tájház használatáról szóló szerződés megújítása 

3.) A Nagyközségi Önkormányzat és a Szlovák Önkormányzat közötti szerződés megújítása 

4.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

5.) A szociális rendelet módosítása 

6.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

7.) Az étkezési térítési díj megállapítása 

8.) A Gyömrői Társulási Megállapodás módosítása 

9.) Szemétszállítás ügye 

10.) Ecseri Polgárőrség támogatási elszámolás halasztási kérelem 

11.) Művelődési ház nyitva tartás ügye 

12.) Dénes Károly kérelme régi rádiók kiállítás létrehozásához 

13.) Hosszú János képviselő beszámolója a Gyömrő és Térsége Víziközmű és Szolgáltató Kft. 

Felügyelő Bizottságban végzett tevékenységéről 

14.) Számlavezető bank kiválasztása 

15.) Lakás és helyiségbérleti díjak meghatározása 

16.) A Steinmetz kapitány utca nevének megváltoztatása 

17.) MÁV állomás üzemeltetése 

18.)Ecser, Szegfű u. 22. sz. ingatlan vízbekötés ügye Zárt ülés! 

19.) Beszámolók 

  a.) Polgármesteri beszámoló 

  b.) Bizottsági beszámolók 
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20.) Képviselői kérdések, vélemények 

21.) Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: A 7. napirendi pontot kéri levenni. A tegnapi Pénzügyi bizottsági 

ülésen tárgyalták a témát és úgy döntöttek várjunk be további információkat. Ha szükséges, 

akkor lehet évközben is változtatni a díjon. Szavazásra bocsátja a módosított napirendi 

pontokat: 

1.) Dr. Varga Ágnes háziorvosi tevékenységének felmondása 

 Iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés 

2.) A Tájház használatáról szóló szerződés megújítása 

3.) A Nagyközségi Önkormányzat és a Szlovák Önkormányzat közötti szerződés megújítása 

4.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

5.) A szociális rendelet módosítása 

6.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

7.) A Gyömrői Társulási Megállapodás módosítása 

8.) Szemétszállítás ügye 

9.) Ecseri Polgárőrség támogatási elszámolás halasztási kérelem 

10.) Művelődési ház nyitva tartás ügye 

11.) Dénes Károly kérelme régi rádiók kiállítás létrehozásához 

12.) Hosszú János képviselő beszámolója a Gyömrő és Térsége Víziközmű és Szolgáltató Kft. 

Felügyelő Bizottságban végzett tevékenységéről 

13.) Számlavezető bank kiválasztása 

14.) Lakás és helyiségbérleti díjak meghatározása 

15.) A Steinmetz kapitány utca nevének megváltoztatása 

16.) MÁV állomás üzemeltetése 

17.)Ecser, Szegfű u. 22. sz. ingatlan vízbekötés ügye Zárt ülés! 

18.) Beszámolók 

  a.) Polgármesteri beszámoló 

  b.) Bizottsági beszámolók 

19.) Képviselői kérdések, vélemények 

20.) Egyebek 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Dr. Varga Ágnes háziorvosi tevékenységének felmondása 
 Iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés 

 

Gál Zsolt polgármester: A doktornő a háziorvosi tevékenység felmondásáról írt egy 

nyilatkozatot, amely kiküldésre került. Varga doktornő január 1-től Dunakeszin lát el 

háziorvosi feladatokat. A praxis átadásról egyeztetett és dr. Kovács-Kléh Lászlónak kívánja 

átadni az ecseri 1. sz. körzetet. Szóban a doktornő jelezte ez irányú szándékát, hogy a 

lakóhelyéhez közelebb eső Dunakeszin megüresedett egy háziorvosi praxis és következő 

évtől ott szeretne dolgozni. Elmondható, hogy Varga doktornőnek jó kapcsolatot sikerült 

kialakítania az itteni lakosokkal és a praxisában az ellátott betegek száma is növekedett. Ez 

pozitív visszajelzés volt.  De ehhez a mi önkormányzatunk hozzáállása is kellett, támogattuk 

a doktornőt. Dr. Varga Ágnes jelezte, hogy az ecseri megüresedő praxisra van egy jelöltje, 

akivel megoldotta azt a problémát, ami az önkormányzatra hárult volna. Szeretné bemutatni 
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dr.Kovács-Kléh László urat.  Ő venné át – ha minden jól megy - márciustól a praxist. Így 

viszonylag kis zökkenővel megoldódik az 1. sz. körzet ellátása. Doktor úr Gyömrőn lakik, 

nem fog bejárni messziről. Reméli, hogy a lakosok megelégedésére történik majd a váltás. 

Bízunk benne, hogy a doktornőnek is megfelelő lesz az új helye. A kiküldött anyagban 

látszik írásban is, amit az előbb összefoglalt. 2014.  január és  február hónapban dr. Megyesi 

Edina látná el helyettesítésben a körzetet. 

 

18.10 órakor megérkezik Jármai Zoltán képviselő. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a témát. A 

bizottság tudomásul veszi Varga doktornő bejelentését, és javasolja a képviselő-testületnek a 

szerződés kötést dr. Kovács-Kléh Lászlóval. 

 

dr. Kovács-Kléh László meghívott: Köszönti a testületet. Jelzi, hogy az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárnak egyelőre elegendő lenne az önkormányzat nyilatkozata, hogy 

az önkormányzat az orvosi ellátás érdekében szerződést kíván kötni vele.  Konkrétan még 

nem kell az OEP-nek a szerződés, elegendő a szándéknyilatkozat. 

 

Dr. Varga Ágnes meghívott: Szeretne  minden támogatást megköszönni az Önkormányzatnak, 

amit kapott. Szeretett itt lenni. A lakóhelyétől nagyon messziről járt ide Ecserre. Most úgy 

alakult, hogy Dunakeszin átvehet egy körzetet. Megköszöni a segítséget és a támogatást.  

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a bizottsági döntésnek 

megfelelően, két részre bontva; először a testület fogadja el a doktornő felmondását.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

242/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Dr Varga Ágnes háziorvos felmondását 2013.12.31-el.  

Hozzájárul ahhoz, hogy a felmentési idő alatt 2014. január-február hónapban az ellátást 

helyettesítéssel oldja meg. Helyettesítő orvos Dr. Megyesi Edina. 

A Testület megbízza a Pharma and Rose Kft.-t (képviseli: dr. Varga Ágnes) 2014. I. 1-től 

az iskolaorvosi ellátás feladataival (Általános Iskola, 1. sz. Óvoda). 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Jármai Zoltán képviselő nem szavazott. 

 

Gál Zsolt polgármester: A másik határozati javaslatot is szavazásra bocsátja, miszerint dr. 

Kovács-Kléh Lászlóval az önkormányzat az 1. sz. háziorvosi körzet ellátására 2014. 

márciustól  az eddig fennálló feltételekkel szerződést kíván kötni. Az erről szóló nyilatkozat 

aláírására megbízza a polgármestert.   

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

243/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nyilatkozik, hogy terület ellátási érdekből 2014.03.01-től  
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szerződést kíván kötni Dr Kovács - Kléh László háziorvossal  

az Ecser I. körzet háziorvosi teendőinek ellátására. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Jármai Zoltán képviselő nem szavazott. 

 

18.13 órakor dr. Varga Ágnes és dr. Kovács-Kléh László távoznak a teremből. 

 

2.) A Tájház használatáról szóló szerződés megújítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A tájház használatáról a települési önkormányzatunk 2005-ben kötött 

egy szerződést a szlovák önkormányzattal. Ennek a szerződésnek az aktualizálására van 

szükség, mert több pontban kisebb változás történt. Megváltozott az önkormányzat neve és a 

kisebbségi önkormányzat elnevezése is. Lényegi változás nincs a javaslatban. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen Jegyző úr 

ismertette, hogy miben változna a szerződés, melyet a Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasol. 

 

Barta Zoltán jegyző: A 2005-ben kötött szerződésben azon túl, hogy a névváltoztatásokat át 

kell vezetni, más módosítások is szükségesek. Az  idők során szükségessé vált, ill. válik a 

felülvizsgálat és kisebb módosítások. Az eredeti szerződésben a villany- és gáz mérőórák az 

önkormányzat nevén szerepelnek, és a díjat a számlaszolgáltatótól történő beérkezése után 

továbbszámlázták. Időközben az önkormányzatokról szóló törvény is módosult; ennek 

megfelelően a névhasználatban is változás állt be. Valamint a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően külön számlával és költségvetéssel rendelkezik a Szlovák Önkormányzat. Így 

már az ő számlájáról közvetlenül történik a szolgáltatók felé az utalás; a Szlovák 

Önkormányzat nevére szólnak a számlák. Másik módosítást a 7. pontban van. Eredetileg  

hetente min. 4 óra időben nyitva tartást és tárlat vezetést fogalmaztak meg. Praktikussági 

szempontból javasolja úgy módosítani, hogy  előzetes igénybejelentés után,  tartsanak nyitva 

és gondoskodjanak a tárlat vezetésről. Természetesen ezen túl, az alkalmankénti nyitva 

tartás a községi rendezvényeken továbbra megmaradna. Az a rendelkezés ugyanúgy 

megmaradna, hogy minden évben felülvizsgáljuk a szerződést, amit  a Szlovák 

Önkormányzat is megtesz. Az Önkormányzatuk is tárgyalja a módosítást, és ha elfogadja, 

akkor mindkét fél részéről aláírható lesz. Ők ezen a héten tartanak ülést. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottsági véleménynek megfelelően a Tájház  

használatáról szóló szerződés módosítását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás  nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

244/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a  

Tájház használatáról szóló szerződést módosítását. 

Megbízza a polgármestert, hogy a Szlovák Önkormányzattal a 

szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 
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Határidő: 2014. január 30. 

3.) A Nagyközségi Önkormányzat és a Szlovák Önkormányzat közötti szerződés 

megújítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző napirendhez hasonlóan itt is törvényi változás és 

célszerűségi okok miatt kell változtatást eszközölni. A Nagyközségi Önkormányzat kapta 

meg a nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított állami támogatásokat és külön 

kezelte. A Nemzetiségi Önkormányzatokról szóló jogszabály alapján már a Szlovák 

Önkormányzat közvetlenül kapja meg a támogatást. A két önkormányzat közötti szerződést 

így módosítani szükséges. A közvetlen utalásokkal átláthatóbb a rendszer. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az előterjesztésben lényegében az szerepel, hogy az eredeti szerződés  

4.1.2. pontja  kimarad. A jobb átláthatóság miatt pirossal jeleztük. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A bizottsági ülésen is téma volt, és köszönik a 

megkülönböztető jelzést. Valóban könnyebb az áttekinthetőség. A bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a szerződés módosítását. 

 

Hosszú János képviselő: A szerződés alján a dátumnál  májusi dátum szerepel. Miért most 

tárgyaljuk? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Az eredeti szerződés került előterjesztésre a pirossal jelzett 

módosítással, ezért az eredeti dátum van rajta. Természetesen, amikor a Szlovák 

Önkormányzat is elfogadja a módosítást, akkor az új, aláírás napi dátumra módosul. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás  nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

245/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Nagyközségi Önkormányzat 

és a Szlovák Önkormányzat közötti szerződést módosítását. 

Megbízza a polgármestert, hogy a Szlovák Önkormányzattal a 

szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2014. január 30. 

 

 

4.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A munkaterv szerinti 4. módosításhoz érkeztünk. A bizottsági ülésen 

egy kérdés hangzott el a biomassza kazánnal kapcsolatban. Ez nem költségvetési rendeletet 

befolyásoló kérdés. Utánanéztek a kérdésnek. Az iskolai gázkazán költsége 11 089.000 Ft 

volt. A kérdéses 13.375.000 Ft azért került ide, mert az MV Építészeti Kft.-vel indultunk a 

fűtéskorszerűsítési pályázaton, és ehhez a költségvetési sorhoz került az ő költségük is.  

Természetesen ez nem a gázkazán szerelési költsége, hanem az épületenergetikai 

pályázathoz került kifizetésre.  
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült kérdésre most pontos 

választ kaptunk. A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 

költségvetési rendelet módosítását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A bizottsági döntésnek 

megfelelően szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – megalkotta 

az alábbi rendeletét: 

21/2013.(XII.11.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 21/2013.(X.11.) sz. rendeletét a 2013. évi 

költségvetésről szóló 4/2013.(II.14.) sz. rendelet módosításáról. 

1.§. A 4/2013.(II.20.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

 546.037 e Ft bevételre 

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

A kiadáson belül az általános tartalékot: 5.322   eFt-ra 

 egyéb céltartalékot: 56.780  e Ft-ra módosítja. 

 

2.§. A 4/2013.(II.20.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul: 

Az önkormányzat kiadásain belül: 

  eFt összegre 

-személyi jellegű kiadásokat 122.885 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  31.114 

-dologi kiadásokat 127.691 

-szociálpolitikai és egyéb támogatásokat 19.703 

-egyéb működési célú kiadásokat 74.158 

-beruházási kiadásokat 92.158 

-felújítási kiadásokat 13.573 

módosítja. 

3.§. Ez a rendelet 2013. 12.12. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

 

5.) A szociális rendelet módosítása 

 

Barta Zoltán jegyző: A szociális rendeletünk módosítását a szociális törvény változása 

indokolja 2014. január 1-től módosul a szociális törvény; bevezetik az önkormányzati segély 

fogalmát. Az ezzel kapcsolatos rendelkezések a 45. §-tól szerepelnek. Felolvassa a törvény 

rendelkezéseit. 

 

18.20 órakor  dr. Petky Ferenc képviselő megérkezik. 

 

Barta Zoltán jegyző:Az említett önkormányzati segély tötbbféle segélyt vált ki.  Azért, hogy 

megfeleljünk a törvényi előírásoknak, ezért mi is beépítjük a rendeletünkbe az új fogalmat. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal 

javasolja elfogadásra a szociális rendelet módosítást. 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottsági javaslatnak megfelelően szavazásra bocsátja a rendelet 

módosítását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az 

alábbi rendeletét: 

22/2013.(XII.11.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 22/2013.(X.11.) sz. rendeletét  

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló  

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

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 11/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 3.§. átmeneti segély elnevezés önkormányzati segélyre változik. 

Önkormányzati segély 

A R. 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.§ 

(1) Önkormányzati segély megállapítására a képviselő-testület által átruházott hatáskörben 

(2) I. fokon a Polgármester és az Oktatási és Szociális Bizottság (továbbiakban Bizottság) 

jogosult. 

(3) A Polgármester, vagy a Bizottság egyszeri vagy meghatározott időtartamra, de legfeljebb 

12 hónapra szóló és havi rendszerességgel fizetendő önkormányzati segélyt állapíthat meg 

annak a rászorulónak: 

a) aki saját és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, hogy 

családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 150%-át egyedülálló esetén 

annak 200%-át nem haladja meg, vagy 

b) akinek családja krízishelyzet miatt segítségre szorul és vagyoni, jövedelmi és egyéb 

körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy problémáját más módon nem tudja 

megoldani. 

(3) Krízishelyzetben van az, 

- aki hosszantartó betegség vagy elemi kár miatt segítségre szorul 

- aki vagyon elleni bűncselekmény áldozata lett 

- akinek váratlan nagy kiadás veszélyezteti a lakhatási és a mindennapi megélhetési 

lehetőségét 

(4) A (3) bekezdésben meghatározottak mellett krízishelyzetben van az, akinek a családjában 

az egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a (2) bekezdés a.) pontban meghatározott 

összeget, azonban elemi kár miatt lakhatási körülményeiben olyan változás állt be, mely 

saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

(5) A (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott jövedelemhatártól a Bizottság rendkívül 

indokolt esetben, a körülményeket mérlegelve, méltányosságból eltérhet. 

(6) Az önkormányzati segély összege személyenként legkevesebb 2.000.-Ft, maximum 

15.000.-Ft lehet, családonként legkevesebb 5.000.-Ft, maximum 20.000.-Ft lehet. 
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Krízishelyzet esetén a segély összege maximum 30.000.- Ft lehet. 

(7) A havi rendszerességgel étkezésre megállapított önkormányzati segély összege havonta az 

étkezési térítési díj 5-100%-ig terjedhet. 

(8) Önkormányzati segély ugyanazon személynek, családnak évente maximum 4 alkalommal 

állapítható meg. 

(9) A krízishelyzet miatt folyósított segélyről utólagosan a kérelmező számlával igazolt 

elszámolást köteles nyújtani és erről a határozatban tájékoztatni kell. 

(10) Önkormányzati segély természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt nyújtható. 

Az önkormányzati segély formái: 

a.) étkezési támogatás, 

b.) ebéd házhozszállítás támogatása, 

c.) ruházat vásárlás, 

d.) tartós élelmiszercsomag, 

e.) élelmezési utalvány, 

f.) tüzelő biztosítása, szociális tűzifa támogatás, 

g.) gyógyszertámogatás, amennyiben közgyógyellátásban méltányosságból nem részesülhet 

h.) személyes gondoskodás ellátás térítési díjának támogatása 

i.) segély meghatározott célra történő megállapítása 

j.) étkeztetés 

k.) krízishelyzetbe került személy támogatása 

l.) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

m.) temetés költségeihez történő hozzájárulás 

n.) egyéb olyan rendkívüli élethelyzet, amelyben segítség nélkül kérelmező testi épsége, 

létfenntartása kerül veszélybe 

(11) Az önkormányzati segély elköltéséről az alábbi igazolásokat kell benyújtani abban az 

esetben, amennyiben a határozatban erről rendelkeznek: 

a.) élelmiszersegély: a segély megállapításától számított 30 napnál nem régebbi élelmiszer 

számla 

b.) gyógyszersegély: a segély megállapításától számított 30 napnál nem régebbi 

gyógyszerszámla 

c.) táppénzes állomány : táppénzre való jogosultság igazolása 

d.) tartós betegség: kórházi zárójelentés, vagy szakorvosi igazolás 

e.) tüzelő támogatás: tüzelő számla 

(12) Nem állapítható meg további segély annak a személynek, aki igazolási kötelezettségének 

nem tesz eleget, vagy a segélyt nem az általa megjelölt célra használta fel. A jogtalanul 

igénybe vett önkormányzati segély visszafizetésére az Sztv. 17.§-ban szabályozott 

rendelkezések az irányadók. 

3.§. 

A R. 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Polgármester a R. 2.§. (2) bekezdésében foglaltakon túl önkormányzati segélyt 

állapíthat meg annak: 

a) aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 

köteles, illetve 

c) A tartásra kötelezett hozzátartozónak akinek a temetési költség viselése saját, illetve 

családja létfenntartását veszélyezteti és a jogosultság megállapítása szempontjából 

figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

(2) Az önkormányzati segélyt kérelmező személy a temetés költségeit nevére kiállított 

számlákkal köteles igazolni. 
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(3) Ebben az esetben az önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben 

szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a 

temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

A temetési segély összegét a R. 2.sz. függeléke tartalmazza. 

4.§. 

A R. 4.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1)A közgyógyellátás megállapítására méltányosságból I. fokon a Polgármester, II. fokon a 

Képviselő-testület jogosult. 

5.§. 

A R. következő rendelkezései hatályukat vesztik: 

a.) 3.§. 

b.) 6.§. 

c.) 10.§. 

Záró rendelkezések 

5.§. 

E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk.  Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

Dr.Petky Ferenc képviselő nem szavazott. 

 

 

6.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

 

Barta Zoltán jegyző: Az indoklás ennél a rendelet módosításnál ugyanaz, mint az előbbinél. A 

gyermekvédelmi törvényi változás miatt szintén szükség van az önkormányzati rendeletben 

a módosítások átvezetésére. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen elfogadásra 

javasolja a módosítást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja bizottsági javaslatnak megfelelően a rendelet 

módosítását. 

 

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

alábbi rendeletét: 

23/2013.(XII.12.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 23/2013.(XII.11.) sz. rendeletét a  

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló  

12/1999. (VII. 9.) rendelet módosításáról. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/1999. (VII.9.) rendeletben 
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(a továbbiakban: R.) a „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tanulási támogatás, karácsonyi 

segély, óvodai és iskolai étkezési térítési díjkedvezmény, tankönyv támogatás”szövegrész az 

önkormányzati segély elnevezésre változik. 

2.§ 

A R. 3.§. a.) pontja a következők szerint változik: 

Természetbeni és pénzbeli ellátások : 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

- önkormányzati segély 

3.§. 

A R. 5.§. helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Önkormányzati segély megállapítására I. fokon a Polgármester és az Oktatási és Szociális 

Bizottság(továbbiakban : Bizottság) jogosult. 

(2) A Polgármester, vagy a Bizottság egyszeri vagy meghatározott időtartamra, de legfeljebb 

12 hónapra szóló és havi rendszerességgel fizetendő önkormányzati segélyt állapíthat meg 

annak a rászorulónak: 

a) aki saját és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, hogy 

családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 150%-át egyedülálló esetén 

annak 200%-át nem haladja meg, vagy 

b) akinek családja krízishelyzet miatt segítségre szorul és vagyoni, jövedelmi és egyéb 

körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy problémáját más módon nem tudja 

megoldani. 

(3) Krízishelyzetben van az, 

- aki hosszantartó betegség vagy elemi kár miatt segítségre szorul 

- aki vagyon elleni bűncselekmény áldozata lett 

- akinek váratlan nagy kiadás veszélyezteti a lakhatási és a mindennapi megélhetési 

lehetőségét 

(4) A (3) bekezdésben meghatározottak mellett krízishelyzetben van az, akinek a családjában 

az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. E jövedelmi határtól a 

Polgármester és a Bizottság rendkívül indokolt esetben, méltányosságból eltérhet. 

(5) Az önkormányzati segély összege személyenként legkevesebb 2.000.-Ft, maximum 

15.000.-Ft lehet, családonként legkevesebb 5.000.-Ft, maximum 20.000.-Ft lehet. 

Krízishelyzet esetén a segély összege maximum 30.000.- Ft lehet. 

(6) A havi rendszerességgel étkezésre megállapított önkormányzati segély összege havonta az 

étkezési térítési díj 5-100%-ig terjedhet. 

(7) Önkormányzati segély ugyanazon családnak évente maximum 4 alkalommal állapítható 

meg. Kivétel ez alól az étkeztetés. 

(8) A krízishelyzet miatt folyósított segélyről utólagosan a kérelmező számlával igazolt 

elszámolást köteles nyújtani és erről a határozatban őt tájékoztatni kell. 

(9) Önkormányzati segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújthat 

gyermeknek, fiatal felnőttnek, ha közép, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanul, legfeljebb 25. életéve betöltéséig. 

(10) Az önkormányzati segély formái: 

a.) étkezési támogatás, 

b.) tanulási támogatása, 

c.) ruházat vásárlása, 

d.) élelmiszercsomag biztosítása, 

e.) élelmezési utalvány adása, 

f.) tüzelő biztosítása, szociális tűzifa támogatás, 
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g.) gyógyszertámogatás, amennyiben kérelmező a méltányossági közgyógyellátásban nem 

részesülhet, 

h.) iskolai táboroztatás támogatása, 

i.) segély meghatározott célra történő megállapítása, 

j.) krízishelyzetbe került gyermek támogatása, 

k.) karácsonyi támogatás, 

l.) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

m.) gyermek családba fogadásának előkészítéséhez, 

n.) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz. 

(11) önkormányzati segély felhasználásáról az alábbi igazolásokat kell benyújtania 

támogatottnak abban az esetben, amennyiben a határozatban erről rendelkeznek: 

a.) élelmiszersegély: a segély megállapításától számított 30 napnál nem régebbi élelmiszer 

számla 

b.) gyógyszersegély: a segély megállapításától számított 30 napnál nem régebbi 

gyógyszerszámla 

c.) táppénzes állomány : táppénzre való jogosultság igazolása 

d.) tartós betegség: kórházi zárójelentés, vagy szakorvosi igazolás 

e.) tüzelő támogatás: tüzelő számla 

f.) nevelésbe vett gyermek kapcsolattartása : látogatás tényét igazoló nevelőszülői igazolás, 

utazás költségeiről igazolás 

g.) várandós anya támogatása: igazolás a várandósság tényéről (várandós kiskönyv) 

(12) Nem állapítható meg további segély annak a személynek, aki igazolási kötelezettségének 

nem tesz eleget, vagy a segélyt nem az általa megjelölt célra használta fel. A jogtalanul 

igénybe vett önkormányzati segély visszafizetésére az Sztv. 17.§-ban szabályozott 

rendelkezések az irányadók. 

4.§. 

A R. 14.§-ában a közoktatásról szóló „1993. évi LXXIV.” Szövegrész helyébe a „nemzeti 

köznevelésről szóló CXC. Törvény” lép. 

Záró rendelkezések 

5.§. 

A rendelet következő rendelkezései hatályukat vesztik: 

a.) 5.§. 

b.) 6.§. 

c.) 7.§. 

d.) 8.§. 

6. § 

E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk.  Barta Zoltán sk. 

  polgármester jegyző 

 

7.) A Gyömrői Társulási Megállapodás módosítása 

 

Barta Zoltán jegyző: Korábban bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy a Gyömrői társulás 

látja el az idősek nappali ellátását. Itt az volt a probléma, hogy az ecseri, maglódi, üllői 

személyek nem vehettek igénybe Gyömrőn szociális étkeztetést, mert a gyömrői intézmény 

csak saját lakosai számára biztosította azt. Az idősek nappali otthonában kevesebb térítési 

díjat fizettek a gyömrőiek, mint a más településről érkezők. A társulási  megbeszélésen 

felvetődött probléma miatt MÁK-hoz és a Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordultak. Ők 

javasolták azt a megoldást, hogy a gyömrői társulási megállapodást módosítsuk az 
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előterjesztés szerint.  Az írásbeli anyagban pirossal jeleztük a módosított szövegezést. Így 

bővül az ellátott feladatkör a szociális étkeztetéssel. Ezzel lehetőség van a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek megfelelő étkezési ellátás azon személyek részére, akik a 

gyömrői székhelyű időskorúak nappali ellátást biztosító intézményben igénybe veszik a 

szolgáltatást. Ettől függetlenül megmarad a lehetőség, hogy Ecser önkormányzatnál is a 

szociális étkeztetésre igénybe vehessék a rászorultak az állami támogatást. Jelenleg egy 

ecseri néni jár a napközibe, rajta tudunk most segíteni. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen javasolja a 

módosítás elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a véleményeket. 

 

Hosszú János képviselő: A szerződés alján a dátum április 22-ei.  Miért most tárgyaljuk?  A 

8.3. pontban szerepel, hogy a társult felek megállapodnak abban, hogy kiegészítő normatív 

támogatást – dátumok szerepelnek - időpontig számolják el. Hogyan kell ezt értelmezni? 

 

Barta Zoltán jegyző: Hasonlóan az előzőekhez megint az eredeti szerződést terjesztettük elő a 

módosításokat pirossal kiemelve.  Ezt a társulási megállapodást már a gyömrőiek elfogadták 

és az aláíráskori dátum szerepel rajta.  Ha majd újra tárgyalja a Gyömrői Önkormányzat is 

és elfogadja a módosítást, akkor az új dátum szerepel.  Mint az előző esetben, csak pirossal 

írtuk be a módosítást, hogy áttekinthető legyen.  A 8.3. pont nem is része a mostani 

módosítási javaslatnak. Ezt már korábban elfogadta a testület. Nem lát ebben problémát.  A 

feltüntetett dátumok az elszámolási időpontok, ezt minden évben azokon a napokon kell 

elszámolni. A Gyömrői Önkormányzat kimutatja felénk a pénz felhasználást, valamint, hogy 

a normatíván felül mennyit kell fizetni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ott jelentkezett ez a probléma először, amikor egy ecseri néni az 

idősek napközbeni ellátását igénybe véve Gyömrőn befizette az ebédet. Mivel a gyömrői 

önkormányzat csak a saját lakosai részére tudta igényelni az állami támogatást, ezért a más 

településről érkezőknek magasabb díjat kellett fizetniük. Amikor felmerült a probléma, a 

társulási megbeszélésen jeleztük. A szakemberek által javasoltak szerint előkészítettük a 

módosítást. Most így ott veheti igénybe a személy a szociális étkeztetést, ahol tartózkodik.  

Kéri a szavazatokat, akik egyetért a társulási megállapodás módosításával. 

 

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

határozatot hozta: 

246/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az előterjesztés szerint a Gyömrő és környéke Társulási 

Megállapodás módosítását. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a módosított megállapodást írja alá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

8.) Szemétszállítás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A Hulladékgazdálkodási törvény változás miatt bekövetkező helyzet 

miatt a szemétszállítás megoldására az előző ülésen közbeszerzés kiírás mellett döntöttünk.  
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Ennek a kiírása folyamatban van, viszont a lefutási ideje elhúzódik tavaszra, addigra lesz 

talán olyan cég, akivel szerződést tudunk kötni. Az ASA Magyarország Kft. és a Gyáli 

Önkormányzat nem tudott megegyezni. Az ASA korábbi ajánlata, miszerint december 31-ig 

a szerződött áron és januártól emelt összegben elszállítja a hulladékot, nem valósulhat meg.  

Nem tud létrejönni a szerződés, a Gyáli cég nem tud szállítást végezni, az ASA nem vállalja, 

ill. nem végezheti. Ott is közbeszerzési eljárás van folyamatban; nem zárult le, mert 

megtámadták.  A tegnapi napon a bizottsági ülésen elhangzottak alapján próbál információt 

szerezni más cégektől. Kettő cégtől kapott árajánlatot, a harmadiktól nem érkezett meg 

ajánlat. Az indoka, hogy egyelőre nem mer leírni számokat, mert a lerakói díjat nem tudja. A 

két ajánlatot adó cég: Maglódi TEFÜ Kft. és egy budapesti cég + Eko Kft.. A harmadik a 

pilisi GERJE-FORRÁS Kft. Nagyságrendileg eddig a maglódi ajánlat az alacsonyabb. Így 

960 eFt/hó összegű önkormányzati kiegészítést igényelne. A rezsi csökkentés 

eredményeként a lakossági díj Ecseren úgy alakult, hogy ez év januárjában 1850 Ft volt a 

110/120 literes kuka havi díja; ez 10 %-kal csökkent. Kiderült, hogy nem az év végi díjat, 

hanem a 2012. áprilisi árból - ami 1680 Ft volt -, kellett végrehajtani a 10 %-os csökkentést.  

Így most 1503 Ft környékén van a lakossági díj költsége. Ez a díj nem elegendő a lerakói díj 

megfinanszírozására sem. Ezen felül további költségek jelentkeznek. Ezért kérnek a cégek 

kiegészítést. Tegnap egyeztetett a maglódi és a bp-i céggel, valamint a pilisivel.  A lerakói 

díjat nem háríthatják át, de beépítik a költségükbe. Jelentős mértékű ugrások vannak  az 

árban16 eFt és 21 eFt között vannak. A környékünkön a gyáli ASA lerakón kívül Csömörön 

van egy lerakó és Bp. XV. kerületben van egy égető mű.  Másfél hónapja próbálunk árat 

kicsikarni, de csak kitérő válaszokat kapunk. A környező települések is hasonlóan nehéz 

helyzetben vannak. A legnagyobb probléma, hogy január 1-én nem viszi el a szemetet az 

ASA. Lehet a Katasztrófavédelemhez fordulni, és kérni kell egy cég kijelölését. Ez nem 

lenne jó megoldás. Javasolja, hogy az önkormányzat kössön szerződést a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáig egy engedéllyel rendelkező céggel. Most hasonló a helyzet a tavalyi 

szeptemberi időszakhoz.  Ígéret van a kormányzat részéről, hogy a szemétszállítási többlet 

kiadást kompenzálják.  A lerakói illeték visszaigényelhető lesz valamilyen támogatási 

formában. Ennek összege nagyjából egyező lesz tonnánként a 6000 Ft-os lerakói díjjal. 

Kérdése a testület felé: várjunk-e még és új ajánlatokat próbáljunk beszerezni? De szűkös a 

határidő, a jövő hét közepéig szerződést kellene kötni.  A környezetünkben nincs olyan 

szolgáltató, aki olyan engedéllyel rendelkezik, hogy itt is elláthasson feladatot.  Be van adva  

több cégnek, de még nem kapták meg az engedélyt.  A katasztrófavédelem képviselőjével is 

beszélt a kialakult helyzetről. Aki azt mondta, hogy ha sikerül megállapodni olyan céggel, 

akinek nincs meg az engedélye, akkor most eltekintenek ettől, a rendkívüli helyzet miatt. Ha 

neki kell kirendelni céget, akkor ő is csak olyan cégeket tud, akiknek nincs engedélye. 

Felmerült, hogy az önkormányzati cég – EKO Kft. - is szállíthatna, de ez másfél millió plusz 

költséget jelentene havonta.  Az átmeneti időben jobb megoldás a külső céggel szerződni. A 

maglódi ajánlatban is van az önkormányzatnak feladata. A papíralapú számla kihordást 

átadnák nekünk.  Úgy gondolja, hogy ezeknek a számláknak kihordása, nem ró akkora terhet 

az önkormányzati cégre, hogy nem tudnák megoldani. Jelen időszakban nincs akkora 

leterheltsége a kft.-nek. Az, hogy mi lesz márciustól, nem tudható. Az átmeneti időben 

ellátható ez a munka.  Kérdés  megbízza–e a testület, hogy kössön megállapodást a 

legolcsóbb szállítóval vagy további ajánlatokat kérjen?  

 

Horváth Tamás képviselő: Ha most nem döntünk, akkor rendkívüli ülést kell tartani, és nem 2 

ajánlatból, hanem 3-4-ből kell választanunk. 

Gál Zsolt polgármester: Rendkívüli ülésre a jövő hét második felében szükség lesz. De  a 

szemétszállítás ügyében a hét vége már késő lenne. Kérdése, hogy most megbízza a testület 
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a megadott ajánlatok közül a legalacsonyabbal, 3 hónapra, a közbeszerzésig szerződést 

kössön?  De lehet rendkívüli ülésen is dönteni; részéről nincs akadálya. 

 

Horváth Tamás képviselő: Sajnos muszáj valahogy dönteni, a szemetet el kell vinni. Szerinte 

nem lesz addig jobb opciónk, hozzunk egy határozatot. 

 

Gál Zsolt polgármester: Maglódon a TEFÜ Kft. 3 napon szedi a szemetet; kisebb autójuk van 

mint az ASA-nak. Ha velük megállapodunk, akkor valószínűleg 2 napra tolódik Ecseren is a 

begyűjtés, amiről értesíteni kell a lakosokat is. A szelektív gyűjtést Maglódon sem a maglódi 

cég végzi, itt sem ők szállítanák. De sikerült egy ecseri telephellyel rendelkező céggel 

tárgyalnia.  Vállalták, hogy a lakosoknak és az önkormányzatnak térítés nélkül összegyűjtik 

és elszállítják a szelektív pille palackokat és a papír hulladékot. Most az első 3 hónapban 

nincs zöldhulladék szállítás. Ezek nincsenek is benne az árban. Még növekedés is lehet a 

jelenlegitől, mert a lerakási díj módosulhat, valamint a hulladékgazdálkodási törvényi 

változások miatt is változhat. Még Maglódon sem teljesen megoldódott a jogszabálynak 

megfelelő szerződés. Az eredeti megállapodást felmondták és újra kötötték.  Gyömrőn a 

katasztrófavédelem  kijelölés is kilátásban van; Üllőn a Gerje-Forrás Kft-vel kötnek 

szerződést a napokban. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Javasolja, hogy a legolcsóbb ajánlatot adóval kössünk szerződést.  

A rendkívüli ülésen már meg lesz a kiválasztott cég, akkor  a polgármester be tud számolni 

az ügyről. Úgy kellene megállapodni, hogy  vigyék el a pet palackokat is. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha kirendel a katasztrófavédelem szállító céget, akkor is csak a 

kommunális hulladék elszállításra rendel ki. Elmondható, hogy a legutóbbi időben a  

zöldhulladék elszállítás az ASA-nak sem sikerült időben. Ők már nem rendelkeznek autóval, 

a bérelt kocsi is tönkre ment.  Egy autóval próbálták lefedni az egész területet. Próbáltunk 

rájuk hatni azzal, hogy a plusz pénzt nem fizetjük ki; erre igyekeztek még begyűjteni, de 

még mindig van kint zsák az utcákban. Tudják, hogy ez a szolgáltatásuk megszűnik, így már 

nem igazán foglalkoznak vele. Nem veszik fel a telefont sem.  

Határozati javaslata, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabbat adó céggel kössön 

az önkormányzat szerződést úgy, hogy legyen megoldva a szelektív és kommunális hulladék 

elszállítás. A határidő a közbeszerzési eljárás lefolytatásának vége. Remélhetőleg tudunk 

eredményt hirdetni. Az ügyről beszámol a rendkívüli ülésen. 

 

Barta Zoltán jegyző: Javasolja, hogy ne a közbeszerzési eljárás vége legyen a határidő, hanem  

pontosítsuk, amikor a nyertes cég elkezdi ellátni a feladatot. 

 

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

határozatot hozta: 

247/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb árajánlatot 

nyújtó céggel kössön szerződést a lakossági kommunális és 

szelektív hulladék gyűjtés- és elszállítás feladatra. 

A szerződés határideje a közbeszerzési eljárás eredményeként 

kihirdetett nyertes cég tevékenységének kezdete. 

A polgármester a képviselő-testületnek a szerződéskötésről 

a decemberi rendkívüli ülésen beszámol. 
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Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. december 21. 

 

 

18.43 órakor Béres Károlyné távozik az ülésről. 

 

10.) Ecseri Polgárőrség támogatási elszámolás halasztási kérelem 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecseri Polgárőrség levélben fordult az Önkormányzathoz, és kéri 

az önkormányzati támogatás elszámolásának a halasztását. Ismeretes, hogy ez év 

szeptemberében vezetőség váltás történt. A változás a cégnyilvántartási bejegyzésben 

folyamatban van. Mivel csak a bejegyzett személyek intézhetik a banknál a pénzügyeket, 

eddig nem fértek hozzá a polgárőrség pénzeihez. Azok felhasználása, a számlák kifizetése is 

tolódott. Ezért kértek január 31-ig halasztást az elszámolásra. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a kérelem 

elfogadását, támogatását. 

 

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

határozatot hozta: 

248/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Polgárőrség kérelmét elfogadva hozzájárul, hogy 

a 2013. évi önkormányzati támogatás elszámolása 

2014. január 31-ig valósuljon meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014.I.31. 

 

 

11.) Művelődési ház nyitva tartás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A művelődési ház nyitva tartása az ünnepek alatt a napirend témája. 

Az igazgató kéri, hogy a testület járuljon hozzá december 21-től január 5-ig tartson zárva a 

Művelődési Ház. Az intézmények - iskola, óvodák - december 21-ig vannak nyitva. Addig 

lezajlanak a rendezvények is. A szilveszter utáni két nap is zárva lennének. A Családsegítő 

Szolgálat jelezte, hogy ebben az időszakban nem fognak a Művelődési Házban lévő 

irodájukban ügyfelet fogadni. 

 

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

támogatja az intézményvezető beadványát. 

 

Gál Zsolt polgármester: Természetesen katasztrófahelyzetre nem vonatkozik a zárva tartás. 

Amennyiben az időjárás miatt szükséges, a melegedő biztosítására intézkednek.  

 

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

határozatot hozta: 

249/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Rábai Miklós Művelődési Ház  
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2013. december 21-től január 5-ig zárva tartson. 

Felelős: Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: 2014. I. 5. 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Fel vagyunk készülve a melegedő biztosítására? 

 

Gál Zsolt polgármester: Mindenféle katasztrófavédelmi helyzetre rendelkezünk érvényes 

tervvel. 

 

Barta Zoltán jegyző: Közbevetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy fektető anyag kérdése a 

monori értekezleten is felvetődött. Amennyiben szükséges a katasztrófavédelem központi 

raktára tud biztosítani; nekünk nincs. Itt csak melegedő helyről van szó, nem 

elszállásolásról. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Csak napirendi ponton kívül említette meg. 

 

Gál Zsolt polgármester: Amit a katasztrófavédelem előír, mindennel rendelkezünk.  Minden 

hónapban van felkészítő, amin résztvesz. Reméljük, hogy nem lesz ilyen probléma. 

 

12.) Dénes Károly kérelme régi rádiók kiállítás létrehozásához 

 

Gál Zsolt polgármester:  Dénes Károly úr írt egy levelet, az ő általa összegyűjtött rádiókat 

felajánlja az önkormányzatnak, ha el tudjuk helyezni. Nagymennyiségű rádióról van szó. 

Felvetődött a Tájházban történő elhelyezése.  Aszódi Csaba Andrással egyeztetett, ő nem 

tudja elképzelni, hol lehetne ennek helyet adni. Kerestünk további helyeket, de egyelőre nem 

találtunk megfelelő körülményekre. Olyan helyen kellene elhelyezni, ahol biztonságosan 

tárolhatók, a látogatók is láthassák, és nem csak raktároznánk.  Ha van valakinek ötlete, 

vagy lehetősége, kéri jelezni.  Önmagában tetszik az ötlet, állandó kiállítás lehetne.  

Elhangzott olyan javaslat is, hogy az orvosi rendelő mögötti részen a garázs épületében van 

két raktár rész. De ez nagyon lepusztult állapotban van, nem alkalmas erre.  Egy időszaki 

kiállítást viszont tudnánk a művelődési házban tartani; ha van ilyen érdeklődés. Egyelőre fix 

helyet nem tud. 

 

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

kérést, de ugyanilyen eredményre jutottak.  Azt beszélték, nem szabad elfelejteni, hogy van 

ilyen lehetőség. Ha lesz esetleg olyan ingatlan, ahol elhelyezhetnék az anyagot, akkor akár 

állandó kiállítás keretében a kulturális életet is fellendíthetnénk ezzel. Egyébként aug. 20-án 

hosszú éveken keresztül volt kiállítás a művelődési házban. Talán érdemes lenne egy részét 

megmutatni a lakosoknak. De akár felhívást közzé tenni, hátha van olyan lakos, aki 

felajánlaná az ingatlanát.   

 

Hosszú János képviselő: A bizottsági véleménnyel egyetértve ugyanezt javasolja, azzal 

kiegészítve, hogy a Cserfában megjelentetve egy cikket. Hátha lesz valaki, aki felajánlja, 

hogy el tudja helyezni a gyűjteményt. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ebben a napirendben nem kell szavazni. A jelzéseket, ötleteket várja. 

 

13.) Hosszú János képviselő beszámolója a Gyömrő és Térsége Víziközmű és Szolgáltató 

Kft. Felügyelő Bizottságban végzett tevékenységéről 

 



17 

 

Hosszú János képviselő: A Gyömrő és Térsége Víziközmű és Szolgáltató Kft. vezetőjétől 

Kertész Gyulától kapott egy értékelő levelet, melyet az ülés elején kiosztott a képviselőknek. 

A Felügyelő Bizottságban 2010. évtől vett részt; az üléseken majdnem mindegyiken 

résztvett. Részletesen áttekintette az ülések napirendjeit és az érdemi hozzászólásairól ad 

tájékoztatást. 2010.III.29. két ponttal foglalkoztak: 1. a pénzügyi beszámoló elfogadása, és 

egyebek. A bizottság elfogadta a beszámolót. Az egyebekben javasolta a társulásnak, 

folytassanak felderítéseket az illegális bekötéseket használók tekintetében. Az Ecseri Cserfa 

újságban legyen felhívás az illegálisan vizet használók felé, hogy lehetőségük van önállóan, 

büntetés nélkül bejelenteni a rákötésüket; és így legálisan fogyaszthatnak. Kertész Gyula úr  

megtette a lépések. A következő ülésen a csatorna díjakról volt szó és II. félév értékelése 

volt. Itt már a volt vezető Klász László pere kiélesedve jelentkezett. Javasolta, hogy a Kft. 

keresse meg a jogi képviselőt, kihez fordulhatunk panasszal, mert a lassú ügymenet 

következében több kamatot kell kifizetnünk. Hogyan lehetne megsürgetni az eljárást, hogy 

ne tartson ilyen sokáig.  Egyebek napirendnél javasolta, hogy az Ecseri önkormányzat a 

gyömrői példának megfelelően találjon megoldást pl. a Szociális bizottság a díj nem fizetés 

miatt felhalmozódott tartozók megsegítésének módjára. Az ilyen gonddal küszködő 

rászorultak esetében a szociális bizottság egyeztessen a szolgáltatóval, ne kerüljön szűkítésre 

sor. Kikérte a Klász László munkaszerződését és egyéb szerződéseket, amit meg is kapott.  

A március  22-ei ülésen érdemleges dolog nem volt. V. 26-án már zajlottak a víz szolgáltató 

váltás miatti egyeztetések. 2011. VIII. 3-ai ülésen is erről ment a vita; a következő ülésen 

ugyanúgy.  Érdemben 2012. III.6-án a pénzügyi beszámolónál érdeklődött, hogy miért volt 

akkora a nyeresége a cégnek, amikor Ecseren nagy vízveszteségeket mutatkoznak. Azt a 

magyarázatot kapta, hogy ha 0 szaldóval zárnának, akkor Apeh vizsgálat lenne. Ezzel nem 

értett egyet. Ez a téma egyébként a testületi ülésen is vitát gerjesztett. IV. 26-án a Felügyelő 

Bizottsági ülésen vízveszteség okának kutatására 2 felderítés történt, a hibát elhárították; 

további szivárgás nincs. Az a megállapítás hangzott el, hogy Ecseren a nagy veszteség a 

méretlenül vett vízből adódik. Ezt a megállapítást vitatta.  A következő ülésen komoly téma 

volt, az ecseri kiválás.  Javasolta a Víziközmű Kft-nek ne gördítsenek akadályt a kiválás elé, 

legyen peren kívüli megegyezés.  IX. 13.-ai ülésen érdemben a gyömrői artézi kútról, és a 

csatornahálózatra való csatlakozásról beszéltek.  2013. III.13. a DAKÖV-höz történő 

csatlakozás volt a téma Gyömrő részéről. Mi ekkor már más szolgáltatónál voltunk, 

érdemben nem volt észrevétele. 2013. V.28.-án volt az  utolsó ülés, ahol  Kertész Gyula 

elmondta, hogy megszületik az egyezség a DAKÖV csatlakozásról. Itt hangzott el, hogy a  

kft. meg fog szűnni.  Kérdés, mi lesz a szennyvíztisztító teleppel? A válasz az volt, hogy 

beolvad a DAKÖV-be. Jelezte, hogy mindenképpen meg kell állapodni a tulajdonosoknak, 

hogy mit tesznek, ha veszteség lesz. Erről szóló beszámolóját megtette a testületi ülésen.  

Azt is jelezte, hogy vizsgálják felül a vagyoni helyzetet, így lehet korrekt elszámolás a két 

önkormányzat között.  Ennyi volt az ő munkája a társulásba.  Az önkormányzatnak és a kft-

nek is megköszönve a lehetőséget, lemondott a megbízatásáról.  Alapjában véve tudtával 

megegyezésre került a két tulajdonos.  Mellékelte a vízmű elnökének az értékelését. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Horváth Tamás képviselő: Bizottsági ülésen tárgyaltuk a napirendet, ott is elhangzott a 

beszámoló. A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással elutasította a 

beszámolót. Hosszú János képviselő nem szavazott. Örültünk volna, ha írásban kapjuk a 

beszámolót. Felvetett elvárás volt Hosszú János úr felé, hogy a vízmű a folyamatos 

vízveszteség miatt évi plusz teher ellen tegyen lépéseket, hogy a lakossági díjon felül ne 

terhelje az önkormányzatot. Úgy gondoljuk, hogy Kertész Gyulával szemben a kisebbségi 
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tulajdonos érdekeit képviselve, kellett volna gátat vetni. Jobb lett volna könyvvizsgálót 

előbb igénybe venni, nem a végelszámolásnál. Most a felkért külső vállalkozónak több 

milliós követelést sikerült mérsékelnie. Nagyobb eredményt lehetett volna elérni, 

határozottabb fellépéssel. Ez volt az oka a tartózkodásának. 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottsági ülésen említésre került, hogy a májusi társulási ülésen 

nem voltunk jelen. Utána nézett, hogy levélben, vagy emailban V. 21,23,27. napokon 

érkezett-e valamilyen értesítés. Ezekre mi meghívót nem kaptunk, azért nem voltunk jelen. 

Ekkor már nagyon erősen erőltettük a kiválást. Már 2011. év végén jeleztük ilyen 

szándékunkat, de ezt megakadályozta a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. és az 

Önkormányzat közötti szerződés, amit az az ügyvéd szerkesztett, aki a víziközmű cégnek is 

és egyben az önkormányzatnak is az ügyvédje volt. Ez a megállapodás nem csak azt 

akadályozta meg, hogy időben át tudjuk vinni a szolgáltatás, és a lakossági díj csökkentést. 

Azt is megakadályozta, hogy kiváljunk. Jelen pillanatban azért kellett egy külső 

könyvvizsgálót megbíznunk, hogy a Kertész Gyula által vezetett cég szerint kimutatott 

hátralékot ne kelljen kifizetnünk. Ennek eredményeként most ez már nincs. Most nekünk 

van követelésünk Gyömrő felé. Ha ezt akár egy évvel ezelőtt sikerült volna megvalósítani, 

akkor jobb pozícióban lettünk volna.  A rendkívüli ülésre azért is lesz szükség, mert 

tudomása szerint a Gyömrői Önkormányzatnál megtartják a kft.-t, minket kiengednek. Az 

általuk küldött elszámolást a mai napon kapta meg: a tárgyi eszközök listáját és értékét. A 

jövő hét elején az ügyvédek közbenjárásával elkészül a kiválási dokumentum, kb. 

csütörtökre tervezi az ülést. De ezt később még pontosítják. A meghívó előtt már ki fogjuk 

küldeni ezt az elszámolást is. A szennyvíztisztító telepben kisebb a részesedésünk, Maglód 

is benne van. Ennek a felszámolására, végelszámolására Somogyi Tamás ügyvezető is 

küldött anyagot.  Volt egy taggyűlés, amin nem vett részt. Itt nem született döntés. A héten 

lesz egy újabb.  Megkérdezte az ügyvédeinket azzal kapcsolatban, hogy a Gyömrői 

Önkormányzat döntése alapján a DAKÖV lett a víz szolgáltató és a szennyvízhálózat és 

tisztítótelep üzemeltetés is a DAKÖV-höz került. A vízgazdálkodási törvény szerint az 

üzemeltetőnek – jelen esetben a DAKÖV-nek - kell minden joggal rendelkeznie. Így a mi 

cégünknek – a Gyömrői Szennyvíztísztítót Üzemeltető Kft-nek - nincs feladata, 

létjogosultsága sincs.  Somogyi Tamást kérte az írásbeli anyag megküldésére.  Holnap 

kiküldi a képviselőknek. Előre jelzi, hogy csak annyi van az anyagban, a felszámolás 

elindítása megtörtént. 

 

Hosszú János képviselő: Az előzőekhez hozzáfűzve elmondja, hogy azt vetik a szemére, hogy 

ebben neki kellett volna lépnie. Előző testületi időszakban nem volt képviselő. A jelenlegi 

képviselők közül viszont többen akkor is testületi tagok voltak. Nem  látták, hogy mi 

történik? A testületnek kellett volna kezdeményeznie belső vizsgálatot, vagy belső 

ellenőrzést kérni. Ők tisztában voltak, hogy mi folyik. Nem értette a jelzését a képviselő-

társának.  

 

Horváth Tamás képviselő: Ez a megállapítás még jogos is, de nem mentesíti Hosszú János 

képviselőt, hogy nem tett meg mindent Felügyelő Bizottsági tagként. 

 

Hosszú János képviselő: Ha a képviselő-testület megkérte volna a Felügyelő Bizottságot, a 

vizsgálatok lefolytatására, akkor megtették volna.  Régebben volt ilyen megkeresés, és 

ennek megfelelően megtették a lépéseket. Pl. a volt vezető  Klász László ügyben volt teljes 

vizsgálat Ecser kérésre.  Ezt meg is tették.  
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Dr. Petky Ferenc képviselő: A napirend kapcsán lesz határozathozatal?   

 

Gál Zsolt polgármester: Kell hozni határozatot, hogy elfogadjuk-e a beszámolót. Ha nincs 

több kérdés, az következik. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Módosító indítvány tehet? 

 

Gál Zsolt polgármester: Még nem hangzott el az ő határozati javaslata. Szavazásra bocsátja, 

hogy fogadjuk el a beszámolót. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Szeretné kiegészíteni azzal, hogy a testület fogadja el Hosszú 

János képviselő a Felügyelő Bizottságban végzett munkásságáról szóló beszámolót, és 

fejezze ki köszönetét. Amennyiben egyetért a testület, akkor ezt a köszönetnyilvánítást 

tegyük közzé a Cserfa újságban. Hosszú János képviselő úr felügyelő bizottsági tagként és 

mint önkormányzati képviselő tulajdonosként is Ecser érdekeit képviselte. Mi vagyunk a 

résztulajdonosai a cégnek. Vissza kell nézni a döntéseket, amikor Ecser érdekeit kellett 

képviselni, nem emlékszik olyan határozatra, amit Hosszú János képviselő úr elutasított 

volna. Ezért indokolt a köszönet.  Mint tulajdonos részéről, mindig megszavazta, ami Ecser 

érdeke. 

 

Horváth Tamás képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen elmondta a polgármester úr, hogy 

megköszöni a munkát. 

Részéről annyi a hozzáfűzni valója, a beszámolót nem tudja elfogadni; viszont Hosszú János 

munkáját ő is megköszöni.  

 

Barta Zoltán jegyző: Két módosító indítvány is elhangzott, mindkettőt fel kell tenni 

szavazásra. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a testület fogadja el a Hosszú János a 

Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságában végzett munkájáról szóló 

beszámolóját azzal a kiegészítéssel, hogy testület mondjon köszönetet az elvégzett munkáért 

és Cserfában jelenjen meg a köszönet nyílvánítás. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

250/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a testület fogadja el a Hosszú János a Gyömrő és Térsége 

Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságában végzett munkájáról szóló beszámolóját azzal a 

kiegészítéssel, hogy testület mondjon köszönetet az elvégzett munkáért és Cserfában jelenjen 

meg a köszönet nyílvánítás. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú  János képviselő nem szavazott. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Miért nem szavazott Hosszú János képviselő úr? 
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Hosszú János képviselő: Meg kívánja jegyezni, hogy a képviselőknek el kell jutni oda, hogy 

az érintett ne szavazzon. Úgy gondolja, hogy ez így etikus. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az előbbi határozati javaslatot kettébontva szavazásra kéri a 

testületet. I. határozati javaslat: a testület elfogadja Hosszú János beszámolóját a Felügyelő 

Bizottsági tevékenységéről. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

251/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a testület fogadja el a Hosszú János a Gyömrő és Térsége 

Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságában végzett munkájáról szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú  János képviselő nem szavazott. 

 

Gál Zsolt polgármester: II. határozati javaslata: Köszönjük meg Hosszú János munkáját a 

Felügyelő Bizottságban, valamint több éves munkásságát elismerve a köszönetnyilvánítást 

tegyük közzé a Cserfa újságban is. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

252/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megköszöni Hosszú János képviselőnek a  

Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságában 

végzett munkáját. A több éves munkásságát elismerve a köszönetnyilvánítást 

a Cserfa újságban is közzéteszi. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2014. január 31. 

 

Hosszú  János képviselő nem szavazott. 

 

Vita a képviselők között, hogy Hosszú János  milyen tevékenységet folytatott a vízveszteség 

csökkentése érdekében. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Abban van igazság, hogy az önkormányzat is tehetett volna 

lépéseket. De végre eljutottunk oda, hogy ne kelljen 10-20 milliót kifizetni. Ha ezt jóval 

előbb meglépjük, akkor sokkal több pénz maradt volna a zsebünkben. Nem tudja a 

számokat, de akár súlyos nagyságrendű összegről is beszélhetünk. Senki nem mondta, hogy 

ne köszönjük meg Hosszú úr munkáját. Véleménye szerint csinálhatta volna jobban is. 

 

 

14.) Számlavezető bank kiválasztása 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden év decemberében megtesszük, hogy kiválasztjuk az 

önkormányzat számlavezető bankját. Az idei évben is bekértünk több banktól ajánlatot. 
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A kiküldött anyagból lehet választani, melyik pénzintézettel kössünk szerződést, hol 

legyen a számlavezetés? Továbbra is a Pátria Takarékszövetkezetet javasolja. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal javasolja a 

testületnek, hogy a Pátria Takarékszövetkezettel kössön jövőre is szerződést. 

 

Gál Zsolt polgármester: Észrevétele, kiegészítésként elmondaná a témához, hogy a bankok 

ajánlatában az látszik, hogy a tranzakciós díjat beépítették a költségeikbe.  Remélhetőleg 

erre is lesz kormányzati kompenzációs alap. Látszik az anyagból, hogy a Pátria 

Takarékszövetkezet ezt közvetlenül megjeleníti. A többi bank különféle elnevezésekkel, 

pl. könyvelési tételként, vagy más név használattal számolja el. Árban a Pátria a 

legalacsonyabb,  helyben van. Reméli, hogy ezzel a szerződéssel is hozzájárulnak, hogy 

meg tud maradni.  Bízik benne, hogy működőképes marad és közösen el tudják látni a 

feladatukat. Határozati javaslata, hogy az önkormányzat  és intézményei 

számlavezetésére a Pátria Takarékszövetkezettel kössenek szerződést.  

 

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

határozatot hozta: 

253/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat és intézményei számlavezetésére 

az ajánlatában megadott feltételekkel a Pátria Takarékszövetkezettel 

kíván szerződést kötni. 

A testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2014. XII. 31. 

 

 

15.) Lakás és helyiségbérleti díjak meghatározása 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden évben az év végén a bérlakásaink díjait megállapítjuk. A 

díjakba az eddigi önkormányzati gyakorlat szerint a várható infláció növekedését építettük 

be. A várható infláció mértéke 1,6-1,8 % a KSH szerint. Ha ekkora mértékben emeljük meg 

a díjat, akkor elhanyagolható lenne a bevétel növekedésünk, éves szinten a két lakás után 

4000 Ft. Azt gondoljuk, hogy – a jegyző úr előterjesztésében is leírta - ez olyan alacsony 

összeg, hogy kérdés, van-e értelme átvezetni, szerződéseket módosítani? Ezekben az 

ingatlanokban olyan személyek élnek, akik hosszú éveken keresztül nem nagyon fizettek 

díjat. Most már sikerült elérni, hogy fizetnek. Az inflációs emeléssel kb. 100 Ft környéki 

növekedés lenne. Félő, hogy a szerződés módosításával megint csak hátralékban lennének.  

Amikor nem fizettek, akkor sem tudtunk mit tenni. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen támogatta 

az előterjesztést, ne emeljünk díjat. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag azt javasolja, ne 

változtassunk a díjakon 2014-re. 2015-re majd felülvizsgáljuk. 

 

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

határozatot hozta: 
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254/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzati lakás- és helyiségbérleti díjakon 

2014. évre vonatkozóan nem kíván változtatni. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2014.XII.31. 

 

16.) A Steinmetz kapitány utca nevének megváltoztatása 

 

Gál Zsolt polgármester: A múlt ülésen dr. Petky  Ferenc képviselő úr jelezte, hogy az utca 

átnevezésre van-e mód? Tudomása szerint az idén átvállalja az állam az iratok átíratásának 

költségeit. Utánanéztek a jegyző úrral, hogy ki és milyen alapon kérhet ki véleményt a 

közterületek elnevezésével kapcsolatban. A jogszabály szerint testület kérhet ilyen 

véleményt. Természetesen megnéztük abban a listában amit Történelmi Bizottság kiadott, 

hogy szerepel-e aggályos névként Steinmetz kapitány neve. Nem szerepel benne. 

Természetesen meg lehet őket keresni a vélemény kikérésre.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen tárgyaltunk róla, 

de nem szavaztunk.  

A lakosságnak a véleményét sikerült felmérni? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Ha a testület úgy dönt, hogy kikéri a Történelmi Bizottság 

véleményét, akkor párhuzamosan felmérik a lakossági véleményt. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Milyen lesz a felmérés? 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdőíves. 

 

Jármai Zoltán képviselő:  Ha aggályosnak ítélik és megváltozik a név. De mi lesz a másik 

név?  

 

Gál Zsolt polgármester: Az egy következő kérdés.  Először a lakók szeretnék-e a változást és 

tegyenek javaslatot. A lakossági nem reprezentatív felmérés alapján nem igazán akarják.  

Ha van erre testületi döntés, akkor megkérdezik a Történelmi Bizottságot. Megjegyzi, 

hogy eddig is a lakossági vélemény kikérésre támaszkodva döntött. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Az utca előző neve régen Meskó Rudolf volt, de ilyen már van a 

Kálvárián, ezért ugyanezt nem lehet adni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a Testület bízza meg a polgármester, hogy 

járjon el a Történelmi Bizottságnál a Steinmetz kapitány név használatának ügyében és  

kérje ki az ott lakók véleményét a névváltoztatással kapcsolatban.  

 

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

határozatot hozta: 

255/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy járjon el a Történelmi Bizottságnál  

a Steinmetz kapitány név használatának ügyében és   
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kérje ki az ott lakók véleményét a névváltoztatással kapcsolatban. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

17.) MÁV állomás üzemeltetése 

 

Gál Zsolt polgármester: Amikor kihelyezte a MÁV a jegy automatáit, írtunk egy levelet a 

problémákról, és megkérdeztük hogyan akarják működtetni. A honlapon fenn van a 

válasz. 2011-ben és 2012-ben kezdeményeztek egyeztetést a MÁV-val.  Akkor még a 

rossz állapotú épület felújításáról, milyen lehetőségek lennének. Több önkormányzat 

közösen kereste meg hasonló kéréssel a vasút üzemeltetőjét. Ebben az időszakban 

elindították a 120a vonalon a felújítást. Sok féle változat volt, majd a végén a MÁV ahol 

lehetett ott csak felújította, ahol nem volt vagy csak ideiglenes építmény volt, ott 

építettek újat. A MÁV-val tovább tárgyaltunk arról, hogy egy jegypénztáros napi 8 

órában maradjon. Az épület környezete rendezetlen volt. Kezdeményeztük, hogy közös 

együttműködésben az épület környékét rendben tartanánk, cserébe legyen MÁV-tól 

valamilyen juttatás.  2012. nyarán kiküldtek egy szerződés tervezetet, mely szerint 

átvehetjük az egész feladatot, az épület fenntartását, közművek fizetését és környezet 

rendbetétel. De egy ponton a tárgyalás megszakadt: a peron síkosság mentesítését és 

takarítását is nekünk kellene végezni. Az is kérdéses volt, hogy a Vasút utcától felfelé 

vezető szakaszon meddig kell rendben tartani a területet? Nemcsak az épület tartozik ide, 

de a lejtős bozótos rész is. Úgy nyilatkoztak a MÁV-nál, hogy a tulajdont nem adják át, a 

terület gaztalanítását megteszik ők. Ez abból áll, hogy évente kétszer nyírják a gazt és 

egyszer szemetet szednek. Ezen kívül civil összefogással az önkormányzat évi két 

alkalommal elvégzi a szemétgyűjtést. A peronnak a síkosság mentesítése nagy 

felelősséggel jár. Mi van, ha megcsúszik valaki és becsúszik a vonat alá?  Amióta ezt a 

szerződés tervezetet megkaptuk, azóta ennél az igazgatóságnál váltás történt. Ő már 

személyesen 3 vezetővel, ill. 4 emberrel tárgyalt. 2012. év végétől a kapcsolattartó 

Farkas Örs most is megkereste. Kiküldte az anyagot. Erre reagálva emailben küldött egy 

kérdést, hogy a tervezettől eltérően a peron takarítást nem szeretnénk vállalni. A MÁV-

nál van egy figyelő szolgálat, akik jelzik a megfelelő személynek ha a peron takarításra 

szükség van, és ezt 2 órán belül kell elkezdeni. A kapcsolattartó  véleménye szerint  ez 

nem nagy feladat.  A biztosítása a MÁV-nak  kiterjed a várakozó utasokra is. Ha 

valamilyen baleset történik, a biztosító térít. Ebben az esetben – ha az önkormányzat 

takarítja - nem terjed ki a MÁV biztosítás. Nekünk kellene ebbe beintegrálni a biztosítási 

szerződéseinkbe. Azt, hogy ez mennyi pénzt jelent, erre nem kapott még pontos összeget. 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, de kétes volt a döntés. Ha az önkormányzat 

átvenné az üzemeltetést egyrészt jó lenne, ha az épület nem lenne bezárva és nem 

pusztulna le; továbbá a környezet is rendbe lenne. A vonatra várokozók a rossz időben is 

védve lennének. ill. amikor leszállnak a vonatról, hogy parkosítottabb paddal, 

szemetessel, virággal találkoznának. De ott van a felelősség kérdése a peron állapota 

miatt. Nem biztos, hogy átvállalja csak ezt a részét a MÁV. Kéri a testülettől az 

iránymutatást.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen határozatot nem hoztunk. Ez volt ott 

is az aggály. Ő személy szerint támogatná, hogy az önkormányzat átvegye az 

üzemeltetést;  1,6 millió + ÁFA összegből meg is lehetne valósítani és pozitív lenne a 

lakosok véleménye is.  Viszont ott az ellenérv, ha esetleges bármilyen baleset történne, 

mekkora kártérítést kellene fizetni. Nem a gaz irtása a gond. A felelősség a mi 

nyakunkba száll, ha baleset van. Nem tudjuk, hogy milyen mögöttes felelősség van, ha 



24 

 

személyi sérülés van.  Ha a MÁV-on múlik, akkor nem történik semmi. Az évi egyszeri 

gaz vágás miatt nem lesz kulturáltabb a környezet. Talán lehetne pozitív alkut kötni. 

Kérdés, hogy lehet-e ezt a feladatot ketté bontani? A terület rendbetartása, az épület 

nyitva tartása az önkormányzati cég feladata lenne. Biztosítanánk a váróhelyiség ki- és 

bezárását, takarítását. Ezt támogattuk volna. Pontos pénzügyi számítás segítene a 

döntésben.  A felelősség aggálya még mindig ott van. Emiatt hiába jövünk ki az 1,6 

millióból; senki nem szeretné ilyen dologban tartani a hátát. 

 

Gál Zsolt polgármester: Hétfőn jön az üzletkötő a számítással, hogy biztosítási összegben 

mennyit jelentene pluszban az önkormányzatnak.  Farkas Örs az ügyintéző a MÁV-nál; 

tőle  meg tudja kérdezni, hogy részletekbe bontva érdekelheti–e a MÁV-ot a szerződés  

úgy hogy az épület és közvetlen környezetének rendbentartását átvállalnák. A rendkívüli 

ülésig pontosítani tudja az adatokat.  Ha testület megbízza, akkor próbál további 

információt szerezni.  Csak az épület és közvetlen környezetének rendbentartására 

mekkora összegre lenne szükség. Vagy a peron tisztítása és ehhez kapcsolódó biztosítási 

összeg mekkora.  

Tavaly a MÁV megküldte, hogy miért mennyi pénzt adna.  Kun Attilával beszéltek arról, 

hogy az épület kitakarítására és a környezet rendben tartására, valamint a váróhelyiség 

ki-be zárására elegendő a költség. Valamennyi virágosítás költségét is biztosítaná.  A 

MÁV által meghatározott költségnél alacsonyabb lehet a fenntartás. Hiszen már nincs 

személyzet, így a  víz-,villany fogyasztás kevesebb. A beterjesztett szerződés tervezet 

egy évre vonatkozik. Ha nem sikerül megvalósítani az elképzelés szerint, akkor egy év 

után felbonthatják.   

 

Jármai Zoltán képviselő: A szomszédságban van olyan település, ahol ez már működik? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Gyömrőn van, Sülysáp és Mende vacilál.  A gyömrőieknek nagyobb 

az épület; felhasználták egy részét büfének.  A gyömrői példát a MÁV országosan 

mutogatja.  Annyit mondott Farkas Örs úr, hogy jelenleg 40 önkormányzattal tárgyalnak.  

Megkötött szerződés csak a gyömrőiekkel van. A mendei polgármester úgy nyilatkozott, 

hogy valószínűleg be fogják vállalni a feltételeket.  Meg fogja őket keresni.  Sülysápon 

nem tudni milyen döntés lesz; Szőlős telepen kicsi az állomás, ezért szűnt meg.  Kísérleti 

dologként merült fel, hogy elkezdik kiadni az önkormányzatoknak a működtetést. Akkor 

úgy jelezték, hogy előbb –utóbb a jegypénztárost kiváltják automatával.  Nem tudtuk, 

hogy ilyen hamar elvégzik a cserét. Sajnos azért nem jó, hogy nálunk kezdték el, mert ez 

sok problémát eredményezett.  Jobb lett volna, ha máshol próbálják ki, és már orvosolták 

volna az automata gondokat.   

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Felmerült-e az állomás tulajdonjog átadása? 

 

Gál Zsolt polgármester: Nincs erről szó. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Úgy emlékszik, már tárgyaltuk a témát. 

 

Gál Zsolt polgármester: Már többször tárgyaltuk.  Akkor is mindig a peron tisztántartásánál 

akadtunk el, mert itt van a gond. Farkas Örs azt mondta, hogy biztosan peronnal együtt 

akarják átadni a feladatot a MÁV-nál. Régebben úgy oldották meg, hogy voltak helyi 

megbízottai a MÁV-nak, akik takarították a peront.  Most úgy oldják meg, hogy egy 

külső cég kisteherautóval járja körbe az állomásokat és takarítanak. Felvetődött, hogy 
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összeállhatnának a környező települések önkormányzatai,  Gyömrő-Maglód-Ecser-XVII. 

kerület külső állomásai és közösen végeznék a munkát. Ott a gond, hogy nincs 

folyamatos feladat; a hetente egy-kétszeri takarítás kevés. 

Horváth Tamás képviselő: A fő gond akkor van, amikor nagy a hó, és csúszik. Egyszerre 5 

állomást nem tudják a kisteherautós vállalkozások sem rendbentartani.  Most sem 

történik rögtön tisztítás.  Ha most baleset történik, akkor a MÁV biztosítója X forintot 

fizet.  Nem kardoskodik ellene, hogy átvállalják. De ha nagyobb a kockázat, mint 

amennyit hoz, akkor mérlegelni kell. A véleménye az, amennyiben lehet, a jelen állapot 

ellen tegyünk. Nem anyagi haszonra gondolt. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ebben az ügyben tovább egyeztet a MÁV képviselőjével és a 

rendkívüli ülésen beszél a fejleményekről. 

 

A következő napirend  18.)  Ecser, Szegfű u. 22. sz. ingatlan vízbekötés ügye 

önkormányzati hatósági ügy és személyi kérdést érint, ezért 19.42 órakor  Zárt ülést rendel el, 

melyről külön jegyzőkönyv készül.  Kéri a kamera kikapcsolását is.  

 

 

19.47 órakor  vége a zárt ülésnek, az ülés a továbbiakban nyílt ülésként folytatódik. 

 

19.) Beszámolók 

  a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: Petky doktor kérésének megfelelően kiküldték a hó végi számláinkon 

lévő pénz kimutatást. A beszámolóban nincs lekötött pénzeszköz, mint már korábban 

említette, a kamatváltozások miatt. Szót kíván ejteni néhány dologról:  Kevésbé jó hír, hogy 

a 2013. évi adóhatározatunkat, megsemmisítette a Kormányhivatal. Oka az volt, hogy az 

érintett fellebbezett, mert az iparterületen elnevezett utcákról nem tudja beazonosítani, hogy 

őt érinti-e vagy sem a fizetési kötelezettség.  Tavaly döntött a testület – tulajdonosi 

kezdeményezésre -, hogy eddig a helyrajzi számmal jelölt utcákat elnevezi.  Azóta a 

Földhivatalnál is szerepelnek az elnevezések. Ezen indok miatt a Kormányhivatal új 

határozat meghozatalára kötelezett minket.  

Másik hír, hogy az iparűzési adó kiesése az önkormányzatnál számottevően jelentkezett. Az 

elektronikus útdíj bevezetése miatt a plusz költségeket a vállalkozók leírhatják az adójukból.  

A gépjármű adó esetében tíz milliós nagyságrendű a kiesésünk az állami elvonás miatt.  

Írtunk levelet a minisztérium felé, hogy véleményünk szerint ez évben önkormányzatunknak 

36 millió Ft kiesést jelent.  Az előző ülésen beszéltünk arról is, hogy az adó túlfizetés miatt 

részletfizetést kezdeményeztünk, hogy így adjuk vissza a kért összeget.  Ezt a 

beadványunkat a minisztériumban elbírálták és 12 millió 200 eFt-ot megítéltek nekünk, amit  

meg is kaptuk már.  Egy jelentős rész visszajött a kiesett bevételünkből. Ez pozitívumként 

értékelhető. Jó hír, hogy az V. kerületi polgármester a Dunakorzó bontásából viakolor és 

járda lapokat biztosított önkormányzatunknak térítés mentesen.  800 m2 járdalap esetében 

csak a szállítási költséget kellett kifizetni. Várhatóan 800 m2 viakolor még érkezik. Nagyon 

örültünk neki.  Köszönő levelet ír Rogán Antal polgármester úrnak és Szűcs Lajos úrnak a 

Pest Megyei Közgyűlés Elnökének is. 

Dr. Petky Ferenc képviselő közbevetett kérdéseire  válaszolva elmondja, hogy a járdalapok 

kocka alakúak, betonból készültek a tetején apró kavicsokkal szórva. A felhasználásukról 

még nem döntöttünk, mivel télen nem aktuális a letételük. Járdaépítésre szánnák. Ha csak 

egy-egy szakasz javítgatására kell, ahhoz nem kell testületi döntés, de nagyobb terület 
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burkolása esetén természetesen előterjesztést készítenek. Vannak bent most is kérelmek, pl. 

a temetőn keresztüli sétány. Ebből a mennyiségből el is készülhetne, csak az altalaj munkák 

előkészítését kellene elvégezni. De több helyre is el lehet használni. Új járdára is lehetne; de 

a levélben jelzett útépítésre nem igazán alkalmas; nem bírná a közúti terhelést.  A viakolor 

még lehet alkalmas erre; akár 6-8 cm-es is lehet.  Most a kő egyik része került Ecserre, a 

Zrínyi u. 43. sz. ingatlanon az  EKO  Kft. telephelyén van deponálva.  A másik részét a 

Jókai utcában fogjuk ledeponálni, mert a darus autó nem tud más önkormányzati ingatlanra 

beállni. A szomszédokat is kértük, hogy figyeljék, ne tűnjön el belőle. 

A Széchenyi utcai sétány és út átadó ünnepség lezajlott. A Tájház kerítés átadásával 

egybekötve történt a rendezvény. Az érdeklődő lakosok ezt is megnézhették. Kéri a 

testületet a beszámoló elfogadására. 

 

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

határozatot hozta: 

257/2013.(XII.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  b.) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Nem volt más téma az Oktatási és Szociális Bizottságnál. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági napirendek mindegyike érintve volt. 

 

 

20.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

Hosszú János képviselő:  Kérdése a polgármesterhez: az előző ülésen jegyzőkönyvbe mondta, 

hogy miből szeretne másolatot. Mikor kapja meg? 

 

Gál Zsolt polgármester: A felsoroltak közül nem tud minden anyagot átadni. Ügyvédtől kért 

jogi segítséget, hogy mi az ami kiadható. Személyes adatok védelme miatt vannak okiratok, 

amelyeket nem lehet kiadni. Hosszú János képviselő úr nagyon nagy mennyiségű anyagot 

kért. Lefénymásoltuk, és beszkenneltük; elektronikusan tudja küldeni. A papíralapon sok 

lenne. Így is 3 emailhez lehet csak csatolni;  egyszerre nem is tudja küldeni. 

 

dr.Petky Ferenc képviselő: Ő még korábban a befektető barát településsel kapcsolatos anyagot 

kérte. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Amikor a megerősítést megkapja a Nemzeti Külgazdasági Hivataltól, 

akkor tudja továbbítani. Ő maga személyesen ott volt a tanfolyamon és az előadáson is. 

Ígéretet kapott, hogy az általa beküldött anyaghoz egy intézkedési tervet segítenek 

összeállítani. Petky doktor előző kérésénél jelezte nekik, hogy szeretné megkapni ezt a 

tervet, de nem válaszoltak. Ami rendelkezésére áll, azt kiküldi. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Aki a kamerára rögzíti a testületi ülést, az kinek a megbízására 

teszi?  Az egyesület fizeti, hogy felvegye az üléseket?  Kértek-e erre engedélyt? 
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