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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 

18.07  órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

 Barta Zoltán jegyző 

 

 Horváth Tamás, Hosszú János, dr. Petky Ferenc, 

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

 Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 Pokornyi Róbertné  (pénzügyi csoportvezető) 

 Török Ildikó  (adóügyi előadó) 

 

Igazoltan távol: Jármai Zoltán képviselő 

 

Meghívottként megjelentek: Azari Zsuzsanna járási hivatal vezető, Ulicza Balázs r.törm. 

körzeti megbízott, Szatmári Zsuzsanna egyesületi elnök, 

Gubán Sándor főépítész 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel 

határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat.  

1.) A Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatója a Vecsési Kormányablak megnyitásáról 

2.) Az új körzeti megbízott rendőr bemutatkozása 

3.)  Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója 

4.)  Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület tájékoztatója  

5.)  Budapest Fővárosi Területfejlesztési Programja 

6.) Budapest Főváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

7.)  Pest megye Területfejlesztési Programja 

8.) A Budapest XVII. kerület Integrált, Egységes Szerkezetű Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzata 

9.)  Budapest, XI. kerület Budaörsi út Szabályozási Terve 

10.) Üllő Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

11.) A Budapest XVII. kerületi szennyvízátemelő (Szalaska dűlő 013/193. hrsz.) 

villamosenergia ellátása 

12.)  A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel 

kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet megalkotása  

13.)  A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási 

szabályairól szóló rendelet megalkotása  

14.)  A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása  

15.)  A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása  

16.) Tervezési árajánlatok a Laky Ilonka Általános Iskola bővítésére 

17.) Talajterhelési rendelet módosítás 

18.) A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtárának használati szabályzata és 

díjszabása 
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19.)  Kovács Arnold  pszichológus ajánlata 

20.)  A Hungarocontroll Zrt. pályázata  

21.)  A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

22.) EKO Kft. szerződések 

23.) Az önkormányzat tulajdonát képező IFA típusú tehergépkocsi értékesítése 

24.) Az önkormányzat tulajdonát képező EO markoló gép értékesítése 

25.)  Polgárőrség Ecser címer használati kérelme 

26.)  A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

27.)  A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása 

28.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

29.) Képviselői kérdések, vélemények 

30.) Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiegészíteni kívánja a napirendeket, plusz napirendként javasolja 

felvenni a tegnapi bizottsági ülésen tájékoztatásként elhangzott, az adósságkonszolidációjából 

kimaradt önkormányzatok fejlesztési támogatására beadható pályázaton való részvételt. A 

múlt hét pénteken kaptuk meg a rendeletet. Ezt 28. napirend – polgármesteri beszámoló – 

előtt javasolja tárgyalni. További módosítása a sorrendiségre vonatkozik: a civil szervezetek 

támogatásáról és az EKO Kft. szerződéseiről szóló 21-22. napirendi pontokat a költségvetés 

után tárgyaljuk meg. 

1.) A Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatója a Vecsési Kormányablak megnyitásáról 

2.) Az új körzeti megbízott rendőr bemutatkozása 

3.)  Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója 

4.)  Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület tájékoztatója  

5.)  Budapest Fővárosi Területfejlesztési Programja 

6.) Budapest Főváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

7.)  Pest megye Területfejlesztési Programja 

8.) A Budapest XVII. kerület Integrált, Egységes Szerkezetű Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzata 

9.)  Budapest, XI. kerület Budaörsi út Szabályozási Terve 

10.) Üllő Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

11.) A Budapest XVII. kerületi szennyvízátemelő (Szalaska dűlő 013/193. hrsz.) 

villamosenergia ellátása 

12.)  A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel 

kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet megalkotása  

13.)  A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási 

szabályairól szóló rendelet megalkotása  

14.)  A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása  

15.)  A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása  

16.) Tervezési árajánlatok a Laky Ilonka Általános Iskola bővítésére 

17.) Talajterhelési rendelet módosítás 

18.) A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtárának használati szabályzata és 

díjszabása 

19.)  Kovács Arnold  pszichológus ajánlata 

20.)  A Hungarocontroll Zrt. pályázata  

21.) Az önkormányzat tulajdonát képező IFA típusú tehergépkocsi értékesítése 

22.) Az önkormányzat tulajdonát képező EO markoló gép értékesítése 

23.)  Polgárőrség Ecser címer használati kérelme 
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24.)  A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

25.)  A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása 

26.)  A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

27.) EKO Kft. szerződések 

28.) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásában való részvételi lehetőség 

29.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

30.) Képviselői kérdések, vélemények 

31.) Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) A Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatója a Vecsési Kormányablak 

megnyitásáról 

 

Gál Zsolt polgármester: köszönti Azari Zsuzsannát, a Vecsési Járási Hivatal vezetőjét. 

 

Azari Zsuzsanna meghívott, járási hivatalvezető:  Nagy esemény történt, február 7-én 

Vecsésen megnyílt a Kormányablak; 10-ével elkezdődött az ügyfélfogadás. Röviden 

ismerteti, hogy mivel foglalkozik a Kormányablak, amely reggel 8-tól este 20 óráig fogadja 

az ügyfeleket. Az integrált ügyfélszolgálat az okmányirodai alapra épül.  Az összes 

szakrendszeri feladat kikerült a Kormányablakba, jelenleg 250 ügyet tudnak kezelni, és kb. 

650 ügyre lesz nemsokára lehetőségük, amit tudnak kezelni. Az összes többi ügyfajtát 

továbbítani tudják.  Azért jó a polgároknak a Kormányablakos ügyintézés, mert egy helyre 

kell csak  elmenniük. Van olyan ügy, amit nem tudnak elintézni helyben, de minden 

kérelmet el tudnak fogadni és továbbítani.  A Kormányablakban felvilágosítás, megfelelő 

szakigazgatási szervhez továbbítás, hiánypótlás is történik.  Egy helyen mindent intézhet az 

állampolgár.  Szeretettel várja a képviselőket is egy látogatásra, személyesen is 

megismerhessék a Kormányablak munkáját.  Megvalósult az a kívánság is, hogy a 

bevásárlás mellett Vecsésen a Market Centrálban az emberek el tudják indítani a 

kérelmeiket. Nem kell utazniuk többféle szakigazgatási szervhez. A parkolási lehetőség is 

nagyon jó; ezen kívül a gyerekeknek is tudnak elfoglaltságot találni. Amíg a szülők intézik 

az ügyeiket, addig ők felügyelet mellett tudnak játszani.  A Vecsési okmányiroda továbbra is 

működik; 8 állásos volt. Az újonnan megnyílt Kormányablak 11 ablakban fogadja a 

kérelmeket. A Market Centrál-i Kormányablak Ecser lakosságának is sokkal jobban 

megközelíthetővé vált. A nyugdíjfolyósító felé benyújtandó majd minden ügyet is el tudnak 

intézni.  Az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézésben tudnak segíteni. El tudják intézni 

rögtön az ügyfélkaput, nyílt internet hozzáféréses gép is rendelkezésre áll. A 

családtámogatási rendszeren belüli bármelyik juttatást el tudja indítani náluk az ügyfél.  

Nagyon sok – közel 2500 féle ügytípust – tudnak kezdeményezni. Erről egy tájékoztató 

jellegű írást szeretnének közölni a helyi újságban. Leglényegesebbnek tartja, hogy a 

családtámogatási ügyek, TB ügyek, nyugdíj ügyek, valamint az okmányirodai ügykör mind 

elintézhető náluk.  Eddig nagyon sikeresek voltak, 101 ügyfél fordult meg tegnap. Naponta 

kb. 300 ügyfél van prognosztizálva a Kormányablakban. A várakozási idő 5 perc alatt van.  

300 ügyfél esetében még mindig 15 perc alatt fog működni a várakozási idő. Kérdésekre 
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szívesen válaszol. A személyes bemutatkozás keretében szeretné megmutatni a 

képviselőknek az új Kormányablakot; előre egyeztetve az időpontot. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Említette a TB ügyintézést és a nyugdíjazással kapcsolatos 

ügyintézést. A leszázalékolásos ügyek indítása is megoldható? 

 

Azari Zsuzsanna meghívott, járási hivatalvezető: Mindenről tudnak kérelmet adni és 

felvilágosítást adni. Attól könnyebb, mint bemenni a nyugdíjfolyósítóhoz.  Az emberek 

jelentős részének azért nincs ügyfélkapuja, mert nincs rá lehetősége, hogy használni tudja. A 

kérelmeket ki tudja adni és továbbítani. A hiánypótlásokat később tudja beadni, addig is 

elindul az ügyének intézése. Úgy is lehet ügyet intéznie, hogy a hiánypótlást is be tudja adni 

a Kormányablakba. 24 órán belül továbbításra kerül minden kérelem. A TAJ kártya 

ügyintézése 8 napon belül is tartható. Eddigi eljárásuk ellen még nem volt panasz. Az ügyfél 

elégedettségi kérdőívben sem volt negatívum. Nem tudják elküldeni az ügyfelet, hogy nem 

rájuk tartozik az ügy. A kollega addig nézi a honlapokat, tájékoztatást tudjon mindenképpen 

adni.  Reméli, hogy marad a jövőben is ez.  Jónak tartja, hogy a  jövő héttől hiteles tulajdoni 

lapot és térképszelvényt is tudnak kérelemre kiadni. Egy biztonsági elemre vár, és ennek 

birtokában nincs akadálya a dokumentumok kiadásának. Egy hátránya van még a dolognak,; 

a postát kellene közelebb hozni a Kormányablakhoz. Elég messze van, nem mindenki tud 

bankkártyával fizetni. A csekkes befizetésnél még kisebb akadály van, de azon dolgoznak, 

hogy ez is elháruljon. 

 

Hosszú János képviselő: Ezek szerint gépjármű ügyintézés is van? Előzetes bejelentkezés 

szükséges? 

 

Azari Zsuzsanna meghívott, járási hivatalvezető:  A kormányablakban a bejelentkezés még 

nem működik. A Vecsési Okmányirodán a Szent István téren regisztrálódik a telefonos 

kérelem, itt a kollega elkéri az ügyfél telefonszámát és értesíti.  Átmeneti állapot van még, a 

kormányablakban még nem működik az előre bejelentkezés.  Bár ez igazán jó dolog.  Nem 

időpontot adunk,  azonnali ügyfélfogadás van.  A konkrét időpontra jelentkezés is jó. 

Harmadik hete csak azok kérnek időpontot, aki pontosan egy adott időpontban tudja csak 

őket felkeresni.  Ennek beállítása kb. jövő hétre megvalósul. 

 

Hosszú János képviselő: A pénteki  ügyfélfogadási idő is hosszú? 

 

Azari Zsuzsanna meghívott, járási hivatalvezető: A Szent István téren visszaállt az 

ügyfélfogadási idő: hétfőn  ½ 6-ig, szerdán 6-ig pénteken ½ 2-ig várják az ügyfeleket. A 

kormányablakban 8-20 óra között van ügyintézés.   Fel vannak rá készülve bármelyik helyen 

tudnak ügyet intézni.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Van-e területi kötöttség; Ecseri lakos csak Vecsésre mehet? 

 

Azari Zsuzsanna meghívott, járási hivatalvezető:  Országos hatáskör van, a lakcím bejelentése 

járáshoz tartozik, kóddal működik, ezért ezt az egy ügyfajtát csak náluk lehet intézni.  Az 

okmányirodának jelentős része egyébként is országos hatáskörű volt. Jönnek akár Bp-ről a 

XVIII. kerületi polgárok is ügyet intézni. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Köszönjük Azari Zsuzsannának a munkát, amivel elérte, hogy a 

megyében először Vecsésen nyíljon meg a Kormányablak.  Nagy előrelépés, hogy 

tömegközlekedéssel is könnyebben el tudnak jutni a polgárok ügyeiket intézni. 
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Azari Zsuzsanna meghívott, járási hivatalvezető:  Szeretettel várja a képviselőket.  Köszöni a 

meghívást. Elköszön, 18.26 órakor távozik. 

 

2.) Az új körzeti megbízott rendőr bemutatkozása 

 

Gál Zsolt polgármester: Ulicza Balázs körzeti megbízott urat bemutatja a képviselőknek. 

 

Ulicza Balázs meghívott, körzeti megbízott rendőr: Köszönti a jelenlevőket; röviden 

bemutatkozik: Törzsőrmester, jelenleg a Maglódi Őrsön dolgozik, 5 éve van a Rendőrségen.  

Az Adyligeti Rendőr Szakközépiskolában végzett.  Volt Szentendrén, Gödöllőn, legutoljára 

a Készenléti Rendőrségen tevékenykedett, innen  kérte áthelyezését.  2013. XII. 1-től 

megbízást kapott a körzeti megbízotti feladatok ellátására. Ekkor már a szaktanfolyamot 

végezte és sikeres vizsgát is tett. 2014-ben már szakvizsgával látja el a feladatait.  Magáról 

csak annyit mond: lelkiismeretesen és elszántan végzi a munkáját.  Köszöni a lehetőséget a 

bemutatkozásra.  Nagyon jó a kapcsolata az önkormányzat dolgozóival és a polgárőrökkel 

egyaránt. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiegészítésként ő is azt tudja mondani, hogy a jó kapcsolat megvan.  

Balázs sokat van Ecseren. Reméli a lakosok is érzik a hatását. Ugyan az a körzeti megbízott 

telefonszáma, mint volt kollégájának. De kéri, hogy hangozzon el a testületi ülésen is: 06-

30-690-8260 

A polgárőrséggel több alkalommal teljesített közös szolgálatot; már az idén is. Reméli, hogy 

esemény mentes lesz a szolgálatuk.  

 

Horváth Tamás képviselő:  Mostanában autó feltörésekről lehet hallani egyre többet. Ha 

gyanús mozgást észlel valaki, akkor van kit értesítsen? 

 

Ulicza Balázs meghívott, körzeti megbízott rendőr:  Mindenképpen őt értesítsék, vagy akár a 

Monori Kapitányságot is érdemes hívni. Ő közvetlen kapcsolatban van mindenkivel. Ő tudja 

értesíteni a rendőr kollegákat is és a polgárőröket is.  

 

Gál Zsolt polgármester: Köszöni a bemutatkozást. 

 

3.) Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: A Sport Egyesület megküldte a tájékozatóját a múlt évi munkájukról. 

A tájékoztatóban van a végén egy rész, amelyben a problémákról beszélnek. A pálya 

területén előforduló rongálásokról és a bojler javítását írják le. Ismételten, évről évre 

visszatérő probléma a kerítés rossz állaga.  Tavaly megpróbáltak lépni ez ügyben. A 

telekszomszéddal nem sikerült megegyezni, milyen típusú legyen a kerítés. Bár ilyen 

egyeztetésre nem kötelezettek, de jó szomszédi viszony miatt fontosnak tartják.  A Pest 

Megyei Labdarúgó Szövetség felé a pályázatot beadtuk, elbírálásra várunk. Ha pozitív a 

pályázat, akkor megoldhatóvá válik ez a gondunk is. Ha nem nyerünk, akkor újból 

tárgyalunk erről a kérdésről. 

 

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

elfogadásra javasolja a testületnek a tájékoztatót. 

 

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

beszámoló elfogadását. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: Mikori a pályázat, mikor dől el? 

 

Gál Zsolt polgármester: A rendkívüli ülésen döntöttünk róla, március 3-a a beadási határidő.  

Áprilisig eldől, hogy nyertünk-e;  a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség honlapon kiírják az 

eredményt. Szavazásra bocsátja a tájékozatót. 

 

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

határozatot hozta: 

18/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecser Sport Egyesület 2013. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

4.) Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület tájékoztatója  

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület Elnöke jelen van, kéri, hogy 

a felmerülő kérdésekre válaszoljon.  A tegnapi bizottsági ülésen volt egy kérdés a beszámoló 

dátumára vonatkozóan.  

 

Szatmári Zsuzsanna meghívott, egyesületi elnök: Novemberre készült el a beszámoló, ezt 

aktualizáltuk. Már novemberben elküldtük az anyagot.  

 

Gál Zsolt polgármester: Az aktualizálás február 17-ei emailben érkezett meg, amit 

továbbítottunk a képviselők felé. A civil támogatási  pályázat elszámolási határideje 

november, arra készült az anyag. 

 

Barta Zoltán jegyző: A pályázati elszámolás az egyik dolog. A képviselő-testület  munkaterve 

alapján az EKSE  testületi beszámolója a februári soros ülésen történik. A novemberben 

megküldött beszámolónak az aktualizált változata jött meg a Hivatalba. Ezt az emailt 

továbbítottuk a képviselőknek. 

 

Szatmári Zsuzsanna meghívott, egyesületi elnök: 2013. december végéig már nem történt 

különösebb esemény, ezért küldte el így a beszámolót. 

 

Gál Zsolt polgármester: Tegnap kérdésként hangzott el a dátum. Kiegészítésként akar-e még 

hozzáfűzni valamit? 

 

Szatmári Zsuzsanna meghívott, egyesületi elnök: Csak annyit tud mondani, hogy ami a 

tervekben szerepel, pontosítva a dátumok, aktualizálva lettek. A különböző rendezvények 

egyeztetésre kerültek a művelődési házzal is. 

 

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

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

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

beszámolót. 
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Gál Zsolt polgármester:  Gratulál a rendezvényhez, nagyon-nagy számban vettek részt a 

versenyzők a darts versenyen. Ez az egyesület és a művelődési ház tekintetében is jelentős 

eseménynek számít. Igen nagy létszámban voltak jelen versenyzők és érdeklődők.  Az 

amatőr verseny lebonyolításához gratulál. 

 

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

határozatot hozta: 

19/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 2013. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Szatmári Zsuzsanna meghívott, egyesületi elnök: Megköszöni a lehetőséget és 18.37 órakor 

távozik  az ülésről. 

 

5.) Budapest Fővárosi Területfejlesztési Programja 

6.) Budapest Főváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

7.) Pest megye Területfejlesztési Programja 

 

Gál Zsolt polgármester: A Főépítész úr is jelen van.  Jó néhány napirendi pontban az ő 

közreműködésével tudunk dönteni. 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Elöljáróban elmondaná: 3 napirend kapcsolódik 

egymáshoz, Budapest és Pest megye Területfejlesztési Programja, és a Főváros integrált 

településfejlesztési stratégiája. Sorrendben a megyeivel kezdené, mivel Ecsernek nagyon 

fontos dolgokat tartalmaz. Azért is lényeges, mert a Főváros és Pest megye párhuzamosan és 

egyeztetetten készíttette el terveit, a közép-magyarországi régió feladatait osztották meg; sok 

az  azonosság és átfedés is van benne.   

Ezen a települési szinten nem tudunk beavatkozó módon a programhoz hozzászólni. A közép-

magyarországi régióhoz tartozás miatt ugyanarra a forrásra tudunk pályázni. Ezek részben 

uniós eredetűek, amelyek ma már nem infrastruktúra fejlesztésre és felzárkóztatásra, hanem 

gazdaság fejlesztési célra szolgálnak. A legfontosabb megyei problémákra nem is adnak 

megoldást, ezt kormányzati szinten kell majd megoldani. 2013. áprilisában fogadta el mind a 

megye, mind a főváros a programját.  Áprilisban volt egy tájékoztatójuk is. Az, hogy ilyen 

településszintű egyeztetésre került sor, az többlet vállalás az eredetihez képest. Az előírás 

alapján elegendő, hogy a megyei közgyűlés fogadja el, ez meg is történt.  A Fővárosnál 

röviden a stratégiai célok közül kiemel pár dolgot: kezdeményező, fejlesztő együttműködés, 

tudásalapú versenyképesség, partnerség, nemzetközi szerep. Kompakt várost akar, a 

programban minden megvan, ami szükséges. A környezetvédelem, komplex közlekedési 

rendszer,  korszerű lakásstruktúra. Ha a fővárosban rugalmas lakás struktúrát sikerülne 

megvalósítani, akkor megállna az ott lakók számának csökkenése. Az utóbbi években kb.  

500 ezer ember költözött ki a fővárosból, nagy része az agglomerációba.  A megye esetében 

is hasonló a helyzet. Ezek alapján a fővárosra konkurenciaként kell tekinteni, mert 

ugyanazon forrásra pályázhatunk. Irányító pozíciót akar betöltetni a főváros.  A megye az 

erősebb partnerhez társulva, esetleg nagyobb lendületet kaphat a fejlesztése.  A megye és a 

főváros már infrastruktúrára nem tud támogatást nyerni. Szétválasztani a megyét és a 

fővárost külön régiónak nem tudjuk az uniós programozás miatt. A kiemelt célokat tekintve 

másfajta területhasználatot céloz meg a főváros. A megyét ez nem igazán érinti. A 
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környezeti és közlekedési fejlesztés Budapest tekintetében komplex fejlesztésű. A program 

prioritást jelez, befogadó társadalomként kíván működni, ami a megyére is erős kihatással 

lehet. Az az elszegényedő, lecsúszó kiáramló tömeg, ami az utóbbi időben megjelent az 

agglomerációban, a felét tette ki a településeken megjelenő embereknek. Ezen cél 

megvalósításával a folyamat remélhetőleg megszűnik, és ennek a rétegnek a kitelepülése 

leáll, ha a főváros eléri ezt a célját. Valóban össze van hangolva, és egységes régióként 

kezeli a főváros a megyét és viszont. Nem ellentétes a megyei célokkal.  

A felmerülő kérdésekre igyekszik olyan képet adni – bár elég nehéz olvasmány –, hogy 

egységesen működő, jól élhető régió alakuljon ki. Erre helyezi a hangsúlyt a megye.  A 

főváros ezt nem emeli ennyire ki. Európai térben versenyképes szerepnek a fővárosi 

program erősíti a feltételeit. A jobb életfeltételek a fővárosban, környezetbarát ipar, jobb 

közlekedés, ezt szolgálhatja.   

 

Hosszú János képviselő: A térségi közlekedési rendszer kialakításával kapcsolatban van-e 

közelebbi információ? A bevezető utak építései hogyan alakulnak? A Helikopter út, az M 4-

es bevezető utak, vagy a meglévő utak? 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Az integrált településfejlesztési stratégia tartalmazza a 

Ferihegyi kiemelt gazdasági fejlesztési területet és ehhez kapcsolódóan a városból a 

Ferihegyre vezető út kivezetését, de itt megáll. Az országos területfejlesztési terven is 

szerepel, de az elkerülő M4-es út nem szerepel. Az integrált stratégiában sem szerepel ez az 

út, csak általánosságban beszél róla. A nyomvonalról és a kapacitásról nem beszél. 

 

Hosszú János képviselő: A gyorsforgalmi utat nem lehet jobban fejleszteni? 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: A forgalom biztonsága,és kapacitásának növelése lenne a 

cél, de nem igazán tudja, hogyan képzelik el. A kötöttpályás közlekedéssel összekapcsolva 

lehetséges a fejlesztés.  Nem tud konkrét tervről, ennek műszaki megoldását sem ismeri. 

 

Gál Zsolt polgármester: Már több ilyen egyeztető zajlott, melyen a jegyző úrral résztvettek. 

Vecsésen és a XVIII. kerületben is volt értekezlet. A XVII. kerület teljes egészében 

blokkolja ezt a fajta törekvést. Az agglomerációs törvényben benne van az út fejlesztés, 

hosszú távú célkitűzésnek jelezve, 20 éves távlatra. Eléggé kérdéses hogyan lehetne 

fejleszteni, mert egy szakaszon – a KÖKI terminálnál – összeszűkül az út és csak 

bonyolultan lehetne bővíteni.  Több terv van, hogyan lehetne bejutni a városba.  Ez utóbbi 

nem erről szól. 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: A koncepció, stratégia csak célról beszél, de nem ad 

megoldást. A Főváros továbbra is az országos központi szerepet szeretné tovább tartani.  

Nagyobb baj az, hogy a megyei és a fővárosi közlekedésfejlesztési programok 100 

milliárdokban számolnak, de forrásról nem beszélnek. Az uniótól ez a térség erre nem kap 

pénzt. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Komoly 3 témáról beszélünk.  Van-e benne Ecsert érintő, vagy 

közvetlen, ill. közvetett hatás, amivel számolnunk kell? 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: A tervezés többszintű: horizontális, egymás mellett lévő 

területek – témák – nem egymásra épülnek, hanem kapcsolódnak a cél érdekében. A 

vertikális, amikor egymásra épülő programok vannak. A versenyképes közép-magyarországi 

ágazati programba épül be  pl. környezetvédelem, gazdaság, stb. nincsenek megcélozva 
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területek.  Ilyen szempontból Ecser érintett, mint minden más magyar település. Van kiemelt 

gazdasági és logisztikai gazdasági terület körülhatárolva Vecsés, Üllő, Pécel.  Ecser ebben 

abszolút érintett. Bár nincs név szerint megemlítve. A fővárosi programban és a megyeiben 

is szerepel.  Úgy tűnik, hogy forrásokat fog elérni. A légikikötői kapcsolat magához vonzza 

a gazdaságot, innovációt.  Jól elérhető az emberi erőforrás – legnagyobb tudású 

szakemberek - , stb. nem nehéz szállítás igényű.  Várható, hogy ennek hatásai érezhetőek 

lesznek.  Ecser felkészült erre; az érvényben lévő Településszerkezeti Terve, a jó 

közlekedési feltételek, utak – M0 autópálya – és megnevesítve a  kiemelt gazdasági övezet. 

Minden adott a fejlődéshez, csak érkezzen meg a tőke. A megyei programból kijegyzetelt 

néhány dolgot a SWOT-analízis alapján;  Ecserre nézve gyűjtötte ki az erősségeket, 

gyengeségeket, lehetőségeket, veszélyeket.  A közlekedési szerkezete jó, a repülőtérhez való 

közelsége nemzetközi kapcsolat lehetőségét rejti, viszonylag magas a működőképes 

vállalkozások száma; a szállítás feltételei adottak, logisztikára van hely. Még a  

megkülönböztető helyi érték is jelen van: ha más nem is, de  már csak a neve is jelez; 

mindenkinek jelent valamit az ECSER név. Magyarországon nagyon sok település név nem 

ismert. A gyengeségek között kell megemlíteni, hogy a megyei és település szinten azonos a 

cél. Versenyhelyzet van a környező településekkel; továbbá a közlekedési eszközök 

minősége, az épületek állapota, alacsony jövedelmezőségű hiányos gazdaság, nem épülnek 

egymásra a termelési folyamatok. Nem szerepelt a megyei anyagban, az elhanyagolt épített 

és természetvédelmi terület. Pl. az útpadkán a sár és a gyom, a gyomok jelenléte a 

termőföldeken. A felújítás során az épületek  divatos és jellegtelen képet mutatnak. A 

közlekedésnél széteső térszerkezet mutatkozik. Pl Visegrád és Cegléd között milyen 

szerepel szolgál az M0-ás? A megye nem ad egységes hálózatot.  Adott esetben 

Százhalombattához nem tudunk könnyen eljutni, pedig ez is a megyéhez tartozik. Ez utóbbi 

megállapítás Ecser településre  nem igaz, mert elhelyezkedése jó.  A helyi karakter 

kihasználása jó; a kötött pályás közlekedés jelen van, a vásárlóerő és a termékkel elérhető 

piac is adott. Jelen van továbbá a tudatosodó magatartás, de a veszélyek között meg kell 

említeni a parlagterületeket, a természeti erőforrások hiányából adódó kiszolgáltatott 

helyzetet; a talajvíz állapotát, stb. A lakásépítő vállalkozások sem infrastruktúrával, sem 

társadalmi kontrollal nem kezelik ezt a helyzetet. Sajnos a megyében a képzési és 

képzettségi számok nem jót mutatnak,  kevesebb a felnőttképzés.  Sokan abbahagyják a 

tanulást, kevesebben mennek el szakmát tanulni. Az egyetemi továbbtanulásban viszont még 

tartja magát a megye az országos lista élén. Ahogy a gazdaság gyengül, a szereplők sem 

keresik a kitörést.  A rablótőke és a szélhámos tőke is megjelenik.  Minden településen 

találkozunk félbehagyott vállalkozással, parcellázással és építkezéssel.  Ez nem jó senkinek.  

Ecsert legalapvetőbben a kiemelt gazdasági-logisztikai terület megléte miatt érinti a 

fővárosi, ill. megyei program. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ecsert a képviselő-testületi döntés bármiben korlátozza? 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Ez nem korlátozás, inkább lehetőség.  Programok 

készülhetnek, amihez csatlakozhat a település. Ha részt vesz a programok véleményezési 

eljárásában, információval rendelkezik. Tudomása szerint a ferihegyi területrendezést is az 

érintett települések egyeztetésével készítik. Ennek kapcsán a repülőtér kért adatszolgáltatást.  

A közelében lévő területek építési szabályairól tájékozatták, amelyek összhangban vannak 

az országos szabályokkal. 24 m-nél nincs nagyobb épület. Ez egy rendezett dolog.  Nem 

gondolja, hogy nem a kapacitás bővítését tervezik, inkább a körülötte lévő szolgáltatások 

fejlesztése a cél. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: A nemzetközi kötöttpályás közlekedés fejlesztéséről van-e már 

elképzelés? Ez Ecsert érinteni fogja? A V0 vasútvonalra gondol. 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Nem a környezetünkben tervezik, inkább délebbre, 

tőlünk távolabbra vezetik. Tudomása szerint Ceglédbercelnél csatlakozik majd a meglévő 

hálózathoz. Nagy terheltségű lesz ez a vonal, tervek szerint csak teherszállításra; a 

közelünkben nem fog megállni a vonat. Ecsert ezzel nem éri a veszteség, ha minél 

messzebbre lesz.  Magyarországon kb. 3 helyen fog megállni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslatként először a Budapest Területfejlesztési 

Programot bocsátja szavazásra.  

 

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

határozatot hozta: 

20/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Budapest Területfejlesztési Program Egyeztetési anyagát és területi 

hatásvizsgálatát. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további szakaszában részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014.III.7. 

 

Gál Zsolt polgármester: Mivel mind a három témát tárgyaltuk. Egymás után teszi fel 

szavazásra Fővárosi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetét. 

 

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

határozatot hozta: 

21/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Fővárosi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetét.  

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további szakaszában részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014.III.4. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pest  megyei területfejlesztési programban a Ferihegyi kiemelt 

gazdasági területként említve van Vecsés, Üllő és Pécel. Jelezzük, hogy Ecser a 

felsorolásban is szerepeljen. Javasolja a fenti kiegészítéssel elfogadni a megyei programot. 

 

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

határozatot hozta: 

22/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Pest Megyei Területfejlesztési Program Egyeztetési anyagát. Kéri, hogy a 

Ferihegyi kiemelt gazdasági terület települési felsorolásában Ecser település is kerüljön 

megnevesítésre. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további szakaszában is részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. III. 4. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: A múlt ülésen beszéltünk a XVII. kerületi Településszerkezeti 

Tervről  és a Fővárosi Településszerkezeti Tervről. Abban is döntés született, hogy a  

Főépítész egyeztessen a Pestterv Kft.-vel.  Annak mi lett az eredménye? 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Szóban egyeztetett a tervkészítő céggel. De megjegyzi, 

hogy valamelyik fejlesztésben érdekelt vállalkozás már megkereste őket. Az M4 fővárosi 

szakasz hiányát vették észre.  Az országos tervben már nem szerepelt. Amit ő észrevett az, 

hogy 200 m-es határon belül jelöltek ki beépítésre területet az M0-M4 csomópontnál, ahol 

védőerdő, és mezőgazdasági terület jelzés volt.  A XVII. kerületi tervben 

mezőgazdaságiként, míg a Fővárosnál gazdasági területnek van befestve a térképen. Ezt 

szóban tisztáztuk. Állami főépítészre tartozik a szinkronba hozása.   

 

Gál Zsolt polgármester: Mi jelezni jeleztük ezt az eltérést, de egyébként is kötelesek 

foglalkozni az üggyel. 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Csak ezt a két elemet találtuk, amiben eltérést 

tapasztaltunk, mást nem. 

 

19.13 Ulicza Balázs távozik az ülésről. 

 

8.) A Budapest XVII. kerület Integrált, Egységes Szerkezetű Kerületi 

Városrendezési és Építési Szabályzata 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész:  Röviden válaszol a felvetett kérdésre: náluk sem 

szerepel az elkerülő M4-es útvonala. A hatályos OTÉK-nak megfelelően az egyes terület 

felhasználási jelzéseket módosítják.  Infrastruktúrára és közlekedésre nincs kihatással, 

Ecserre vonatkozóan nincs változás a jelen állapottól. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a szabályzat tudomásul 

vételét és az eljárásban való további részvételt. 

 

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

határozatot hozta: 

23/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Budapest XVII. kerület Rákosmente integrált, egységes szerkezetű Kerületi 

Városrendezési és Építési Szabályzatát (KVSZ).  

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további szakaszában is részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

9.) Budapest, XI. kerület Budaörsi út Szabályozási Terve 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Miután Budapest,  mint szomszédos terület Ecserrel, 

ezért a Szabályozási Terv módosításokat továbbítja a környező településeknek.  De ez a rész 

30 km-re van Ecsertől, a falu életében indifferens ez a változtatás. Érdekességként kiemeli, 

hogy a közigazgatási határon belül 200 m-re a Budapesti főépítész megengedi a beépítési 

felhasználást. Bár mást már nem nagyon tehet, ez a rész teljesen beépült. 
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Gál Zsolt polgármester: Érintettség hiányában nincs értelme a további eljárásban való 

részvételre. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

24/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Budapest XI. kerület Budaörsi út- Alsóhatár út – Felsőörsöd utca által 

határolt terület Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítását. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további szakaszában nem kíván résztvenni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. III. 4. 

 

10.) Üllő Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Az üllői terület a közigazgatási határhoz aránylag közel 

fekszik, akár érintheti is Ecsert. De az 5. oldalon olvasható, hogy a jelenlegi GKSZ, VT5-re 

módosítja, a gazdasági besorolásból városias településre; a  8000 m2-ről lecsökkenti 1000 

m2-re az adott teleknagyságot, továbbá a beépíthetőségi százalékot  50 %-ról lecsökkenti 40 

%-ra. Vagyis kisebb terület és kisebb épület, 15 m-re csökken a magasság is. Ennek a 

területnek a beépíthetőségi intenzitása csökken. Akár látványban, akár forgalomban nem 

jelent káros hatást. Általában fordítva szokott történni.  

 

Gál Zsolt polgármester:  Javasolja a terv tudomásulvételét és az eljárásban való részvételt. 

 

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

határozatot hozta: 

25/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi Üllő város Településrendezési Eszközök – Zsaróka út menti terület  

(3726. hrsz.) - építési övezeti határa módosítása kapcsán megküldött egyeztetési anyagát. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további szakaszában részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. III. 4. 

 

11.) A Budapest XVII. kerületi szennyvízátemelő (Szalaska dűlő 013/193. hrsz.) 

villamosenergia ellátása 

 

Gál Zsolt polgármester:  A pénzügyi bizottság tegnap tárgyalta ismételten a témát. 

 

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

hogy a korábban felmerülő kérdésekre válasz hiányában, a szennyvízátemelő villamos 

ellátását ne támogassa. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az ELMŰ-től nem kaptunk választ arra, hogy a Kálvária lakódomb 

területén a jövőbeni építkezések akadálya lehet-e a villamosenergia kapacitásban ez a 

beruházás? Arra sem kaptunk választ, hogy az út helyreállításánál hajlandóak-e a makadám 

út készítésre?  Egyeztessünk tovább  a kérdésről, ez a javaslat hangzott el az ülésen. Ha 

kapunk érdemi információt, akkor ismét testület elé hozzuk. A pénzügyi bizottság 

határozatát javasolja elfogadásra. 



13 

 

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

határozatot hozta: 

26/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulási kérelem kiegészítésére  

kért részletes tények és válaszok hiányában az Ecser, Szalaska dűlő 013/193. hrsz.-ú 

szennyvízátemelő Ecser irányából történő villamos energia ellátását nem támogatja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

12.) A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás 

és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet 

megalkotása  

 

Barta Zoltán jegyző: Második olvasatban tárgyalja a testület a településrendezéssel 

kapcsolatos rendeleteket. Az előző ülésen volt erről szó. Ennek a rendeletnek a célja, hogy 

szabályozza azt a folyamatot, melynek keretében az építési ügyekben az építtetőnek, vagy 

tervezőnek a helyi építési előírásokról és településképről tájékoztatást adjunk. A 

szabályozott folyamat leírja pontosan, hogy melyek azok a feltételek, ami alapján előzetes 

tájékoztatást kell adni,  ill. hogyan lehet ezt a tájékoztatást kiadni. Javaslatunk az lenne, 

hogy a képviselő-testület ilyen tartalmú rendeletet ne fogadjon el. Ennek az lenne az oka, 

hogy akkor célszerű írásban szabályozni ezt a tájékoztatást, amikor az építésügyi hatóság 

székhelye és az írásbeli nyilatkozatot kiadó hatóság egy helyen működik. Jelen esetben a 

vecsési jegyző az I. fokú építésügyi hatóság, ő gyakorolja I. fokon az építésüggyel 

kapcsolatos kérelmeket.  Nem lenne szerencsés, hogy az Ecseri Polgármesteri Hivatal adja 

ki az előzetes tájékoztatást, és ez később hivatkozható.  Előfordulhat, hogy az építéshatóság  

más tartalmú engedélyt ad ki, vagy adott esetben megtagadhatja az engedély kiadását.  

Másik oka, hogy ne fogadjuk el most ezt a rendeletet, mert a megfelelő szakértelem hiányzik 

a hivatalban. Nincs olyan képzettségű személy – nincs építész végzettségű személy – aki ezt 

a feladatot el tudná látni. 

 

Hosszú János képviselő: Támogatjuk a jegyző úr javaslatát. 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész:  A helyi építési szabályzatban le van írva, hogy milyen 

feltételekkel lehet adott területen építkezni. Ez a rendelet többlet lehetőséget biztosítana, 

mielőtt a tervező vagy az építtető elhatározza, hogy mit szeretne építeni, előtte el lehet 

mondani, hogy mit engedélyeznénk.  Ha ezt nem csináljuk, az nem nagy baj. Nincs ezzel 

probléma, nem veszít ezzel sokat a települést. Az építtetőnek kicsit nehezebb lesz a dolga. 

 

Barta Zoltán jegyző: Szóban bárkivel konzultálunk. 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: A szóbeli egyeztetéseknél lehet félreértés.  De nincs nagy 

veszteség, ha nem így történik. 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyag, mint rendelet elfogadását a fenti indokok alapján 

nem javasolja. Szavazásra bocsátja. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 
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27/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel 

kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet megalkotása megalkotását nem 

támogatja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

13.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről 

és eljárási szabályairól szóló rendelet megalkotása  

14.) A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása  

15.) A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása  
 

Gál Zsolt polgármester: A témák összefüggése miatt összekapcsolva a három napirendet 

tárgyalják a rendelet tervezeteket. 

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész:  Az előző ülésen elmondta, hogy az építési eljáráshoz 

kapcsolódva településképi rendeletalkotásra lehetőséget ad a törvényi felhatalmazás.  A 

polgármester a településképi véleményét főépítészi vagy tervtanácsi véleményre alapozhatja.  

Ha ezt  valaki megfellebbezi, akkor ÍI. fokon a megyei Tervtanács véleményezi a kérelmet.  

A kistérségben az a szokás, hogy a településeken a Monori tervtanács ad véleményt.  A 

napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét megfordítaná. Először a településképről döntsön, 

utána a tervtanácsról is döntsön.  Csak ehhez adhat szakvéleményt.  A nem engedélyes 

köteles eljárásokról szóló ügyekben nem kell tervtanácsi vélemény. Azt javasolta a múlt 

ülésen is, a védendő vagy preferált épületfajtákat és a helyi védettségre alkalmas területeket 

ott jelöljön ki a testület, ahol bele akar szólni a településkép megjelenítődésébe. 

 

Gál Zsolt polgármester: Előző ülésen jeleztük, hogy várjuk a véleményeket, ötleteket a 

képviselőktől. Ezek nem érkeztek meg az ülés kezdetéig. Javasolja, hogy ezeket az 

egyeztetéseket lefolytatjuk Gubán úrral, a javaslatokat egyeztetjük. Amikor ezek 

rendelkezésre állnak, akkor tudunk érdemben rendeletet alkotni. 

 

Barta Zoltán jegyző: A településképi és a tervtanácsi rendelet tervezetünkkel kapcsolatban 

egyeztettünk a Vecsési építéshatósággal. Tettek javaslatokat a rendeleti szöveghez. 

Ugyanazon a véleményen vannak, hogy korlátozni kell azon épületek körét, amihez 

jogszabály eljárási kötelezettséget ír elő. Egyéb esetben nem javasolják, mert ezzel 

jelentősen meghosszabbítanák az eljárást, nehezítve az egyszerű építkezéseket. Ne 

akadályozzuk a többit. A védett épületek vagy területek kijelölésénél lehet többféle variáció 

pl. településközponti, vagy műemlék környezetében mit szeretnénk látni, vagy nagy 

épületek tekintetében mi legyen az elsődleges szempont. Ezek meghatározása jelentős 

befolyással vannak és lesznek Ecser életére vagy a településképére.  

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: A településszerkezeti tervezők amikor elkészítették az 

Ecseri TSZ-t, ezzel egyidejűleg építészeti értékgyűjtés is történt. Megjelölték azon 

területeket és épületeket, melyek érdekesek, értékesek lehetnek.  Önöknek szemet szúr, hogy 

adott utcában az egyik ház nyeregtetős, a másik lapos tetős, vagy az egyiknél nagy az 

előkert, a másik közvetlenül az utcafronton van. Ha úgy gondolják, hogy bele kell szólni, 

akkor kell megalkotni a rendeletet. Az építési szabályzatban ezek nem szerepelnek. 
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Hosszú János képviselő:  A Kálvárián valamilyen módon behatárolni vagy korlátozni kellene 

az előkertek kialakítását. A házak nagy részénél nem hagynak járdára helyet; parkosítanak, 

fásítanak. Ha teljesen beépül a Kálvária, és járdát kellene csinálni, akkor gond lesz, mert ki 

kell vágni a növényzetet. Pontosítja, hogy az utcán lévő kerítés előtti szakaszt gondolta 

előkertnek. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A Kálvárián érvényes tervünk van járdára és árokra is. 

 

Gál Zsolt polgármester: Hivatalosan ez közterület, engedély nélkül nem tehetne semmit a 

lakos ha kialakítja a kerítése előtti szakaszt. 

 

Barta Zoltán jegyző: Nehéz ezt elfogadtatni a lakosokkal.  Főleg tavasszal elkezdenek építeni.  

Pl: parkolót, árkot, kocsi beállót építenek. Általában az építtetők tudnak erről az előírásról, 

de nem fordulnak engedélyért a Hivatalhoz. Azt jelzik, hogy nem akar rosszat, amikor 

szépíteni kívánja a környezetét. Több esetben fordult elő, hogy felszólításra jelzik, nem 

kívánják ezt a kérelmet benyújtani, illetve az intézkedő kollegával erőszakosan lépnek fel. 

Volt olyan eset, amikor rendőri segítséggel sikerült csak az ároképítési ügyben az 

intézkedést befejezi.  A Kálvárián amikor ároképítésre került sor, eljutottunk szépen 

beparkosított területhez, automata locsoló berendezéssel.  Nem akar rosszat az, aki a háza 

előtt szépíti a környezetet. De a gond akkor jelentkezik, ha ez a parkosítás az ároképítési 

vonalban van.  A mi szennyvízcsatornánk nem alkalmas a csapadékvíz elvezetésre. Az is 

probléma, hogy  a csapadékvíz elvezető árok gátolja a telkek előtti parkolást. Kérdésként 

merül fel, hova álljon?  A Településszerkezeti Tervben szerepel, hogy  telken belül kell 

parkolni.  Ebből is vannak konfliktusok. Az önkormányzat prioritásként kezeli a 

csapadékvíz árkot. Ez nem mindig osztatlan öröm a lakosság körében. Jó néhány kérelem 

érkezik a Hivatalba, hogy lefedjék az árkot, megoldva a parkolás gondját. Megoldásként 

javasolják az árok ráccsal történő fedését, hogy lefolyjon a csapadékvíz.  Sokszor nem méri 

fel az építtető, hogy milyen nagy problémát okoz a lezúduló csapadékvíz az árokban, főleg 

ha nincs lehetőség a továbbvezetésre. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a rendeletek megalkotását a későbbi ülésen zárnák le 

az észrevételek és javaslatok összesítése után.  

 

Gubán Sándor meghívott, főépítész: Javasolja ezt az egyeztetést akár egy bizottsági ülésen 

előkészíteni.  Akár a vecsési hatóságtól is hívhatunk kollegát.  

 

Gál Zsolt polgármester: Mivel nem érkezett javaslat, ezért elnapolják a 13,14,15. 

napirendekben a döntést.  

 

Hosszú János képviselő: Javasolja, hogy Ecser civil szervezeteivel is beszéljük át ezt a 

településképi rendezést; kérjünk tőlük is javaslatokat. 

 

19.39 órától  szünet 19.58 óráig. 

 

16.) Tervezési árajánlatok a Laky Ilonka Általános Iskola bővítésére 

 

Gál Zsolt polgármester: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal korábban szóbeli 

egyeztetést folytattunk, ahol elhangzott egy lehetőség tanterem bővítésével kapcsolatban. A 

vecsési járásban lévő iskolák bővítésére lehet, hogy pályázati forrás lesz. Hrutkáné Molnár 

Monika elmondta, hogy 2 tanterem bővítésére forrást lehetne szerezni, de ehhez érvényes 
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tervekre van szükség. Ha az említett pályázati irányon nem tudunk továbblépni, akkor is kell 

tervezés. Tervezési árajánlat kérésére kettő érkezett be, a harmadikat most osztottuk ki az 

ülés elején. A tegnapi bizottsági ülésen néhány kérdés vetődött fel; erről megkérdeztük 

mindhárom ajánlattevőt. A válaszokban szerepel: a talajmechanikai vizsgálat és a 

szakhatósági díjak nincsenek benne az ajánlatban. A meglévő állapot statikai véleményének 

elkészítését viszont tartalmazzák. A szakhatósági díjakra vonatkozóan még nincs 

információjuk, attól függ, hogy milyen szakhatóságokat kell megkeresni. Ez függ attól is, 

hogy csak a 2 termet vagy a tornatermet is szeretnénk bővíteni.  A Sziler Kft.  ajánlata a 

legkedvezőbb. Ők már dolgoztak Ecseren, illetve a harmadik ajánlattevő is.  Velük is 

egyeztettünk a bizottsági kérdésekben. A talajmechanikai díjat megjelölték.  Javasolja, hogy 

az ajánlatuknak csak az első részét fogadják el. A kiviteli tervet még nem készíttetnénk el.  

Egyelőre egy engedélyes terv készüljön a tanterem bővítésre és a tornaterem átépítésére.   

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ez ügyben határozat nem volt. A 

bizottság kérte harmadik árajánlat bekérését és a felmerülő kérdésekre válasz beszerzését. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottságban nem foglaltak állást, 

ők is a tervkészítést szorgalmazták. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Teljesen világos, hogy tantermeket kell bővíteni. Visszatérő 

téma az üléseken és már két-három verzió is készült. Ha megszavazzuk, akkor a tervező 

milyen feladatot fog kapni?  Melyik verziót támogatjuk?  Kapjon erről a testület 

információt. A telek nagysága nem lehet akadálya a bővítésnek?  Illetve bővítjük a 

tantermeket és a tornatermet, akkor a %-os beépíthetőséget nem érintjük?  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Éppen ez a gond. Kell egy vázlat terv, amiből látszik, hogy 

mit bír el a terület?  Mit lehet ebből megcsinálni? A vázlatterv alapján tudjuk majd igazán, 

hogy milyen szakhatóságot kell megkeresni.  A művelődési háznál is volt egy 

alapkoncepció, azt fejlesztettük tovább. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az alap az volt az ajánlatok bekérésénél, hogy a tervezők előzetesen 

az udvart megtekintették. A tanterem bővítés – először 2 teremről beszéltünk - , de tudni 

kell, hogy ezzel még nem fog megfelelni az épület.  Ezt nagy valószínűséggel nem 

kaphatjuk meg. További kiszolgáló helyiségeket kell építeni. Ennek pontos elkészítését a 

vázlatterv elkészítése során tudja megmondani a tervező.  Iskolaorvosi helyiség, öltözők, 

mosdók, stb.  méretezése meghatározása szükséges a továbblépéshez.  Ha nem fér el a 

mostani területen bővítésként, akkor a felfelé haladást tudjuk elvégezni. Ott is van gond, 

mert az épületnek 3 része van, amelyek különböző időszakban épültek. Melyik rész 

terhelhető, mire lehet építeni?  A tervező az alpolgármesterrel folyamatosan egyeztet. Ő azt 

preferálná, hogy emelet irányába mozduljunk. Bár így az akadálymentesítést is meg kell 

oldani. Az udvar eleve kicsi az iskolánál, nem célszerű ezt csökkenteni. Az optimális 

megoldást szeretnék elérni.  Ha a vázlattervet elfogadjuk, akkor lehet engedélyes tervről 

beszélni.  

 

Hosszú János képviselő: Ha belevágunk, akkor hosszútávon gondolkodjunk.  Nem lenne jobb 

komplexebb fejlesztést végezni? 

 

Gál Zsolt polgármester: A KLIK-kel folytatott megbeszélésen az  év végén 2 teremről, év 

elején már 3 teremről beszéltünk. Ez további egyeztetést igényel, hogyan lehetne 

megvalósítani. A tornateremre is igaz, mivel a meglévő nem felel meg semmilyen 
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szabványnak.  Már most sem férünk el, néhány osztály a művelődési házban tartja a 

testnevelés órákat. A további fejlesztés hogyan valósítható meg, kér majd tervezői 

ajánlatokat.  Az nem kérdés, hogy mindenképpen kellenek tervek. De ez idáig nem volt 

hozzá forrásunk. Most is csak ígéret van erre. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Annyira járjuk körbe a témát, hogy ne essünk bele abba a 

hibába, mint a művelődési ház és az óvoda esetében. A menet közben jelentkező igények és 

pótmunkák miatt ne legyen plusz költség. Az szeretnénk, hogy minden apró problémára 

terjedjen ki a tervezés, ne kelljen később magasabb költséggel befejezni a beruházást. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mire kellene szavaznunk? 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy mindenképpen az engedélyezési tervig kell elmenni. 

A vázlattervnél lehet továbbgondolni, hogyan képzeljük el a bővítéseket. Ennek egyeztetése  

után engedélyes terv készüljön. A vázlatterv nem elegendő a pályázathoz.  A Sziler Kft.-t 

javasolja, és az ajánlatának az első két pontját elfogadni. Mivel nincs nagy különbség a 2 

terem és tornaterem tervezési összege között, ezért a 2-es változatot javasolja, ahol 

mindkettő benne van. Nincs nagy pénzbeli különbség. 

 

Hosszú János képviselő:  Nem látja a villámvédelmi tervet? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Az engedélyezési tervhez nem előírás, Csak a kiviteli tervnek 

a része, mint pl. gépészet, villámvédelem, energiaellátás. Az engedélyezési tervnek a statika 

sem része. Külön elektromos fejezet szükséges a kiviteli tervek elkészítésekor. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mit terveztek már a javasolt tervezők? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az 1-es óvoda  energetikai és terembővítésnél, amit beadtunk tavaly 

pályázatot, ők készítették a terveket. 

Javasolja a Sziler Kft. ajánlatának elfogadását; abból is az engedélyezési tervig készíttessük el 

az ajánlat 2-es változatát, a kiküldött anyagnak megfelelő értékhatáron. 

 

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

határozatot hozta: 

28/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Laky Ilonka Általános Iskola tanterem és tornaterem bővítésére beérkezett árajánlatok közül 

a Sziler Építész Kft. ajánlatát elfogadja a vázlatterv és az engedélyezési tervdokumentációra. 

Megbízza a polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kösse meg a szerződést az ajánlatban 

szereplő értékhatárig. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  folyamatosan 

 

17.) Talajterhelési rendelet módosítás 

 

Török Ildikó adóügyi előadó: A talajterhelési díj rendeletünk módosításra szorul, de javasolja, 

hogy inkább újat alkossunk. A jogszabályi változások miatt célszerűbb egy új rendelet 

megalkotása. Az eredeti rendeletünk megalkotása után – 2009. után – jelent meg a 

jogalkotásról szóló törvény és a jogszabály szerkesztési elveket előíró jogszabály. Az eredeti 

rendelet tartalmazta a közszolgáltató nevét- ezt most kihagytuk a tervezetből-, valamint a 
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talajterhelési számlaszámot, melyet szintén célszerű kihagyni.  „Az 1000 Ft alatti 

kötelezettségnek nem kell eleget tenni” kitétel is kimarad, mert okafogyottá vált,  1200 Ft 

lett az egységdíj 2010-tól.  A magyarázat szöveget csatoltuk a rendelet tervezethez. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyöntetűen javasolja az 

új rendelet elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Szavazásra bocsátja a rendeletet.  

 

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

alábbi rendeletét: 

1/2014.(II.26.) sz. rendelete 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 1/2014.(II.26.) sz. A talajterhelési díjról szóló rendeletét. 

Ecser Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Ecser Nagyközségi 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén az engedélyhez 

kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe 

(a továbbiakban: kibocsátó). 

A talajterhelési díj meghatározásának módja 

2. § A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: törvény) 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen 

törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó 

(Ecser közigazgatási területén egységesen 1,5) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 

Ft/m3 x 1,5). 

Díjkedvezmények és mentességek 

3. §  

(1) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan 50 

%-os kedvezményben részesülnek: 

a) azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában a gyermek(ek) a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, valamint 

b) A 70.életévét betöltött egyedül élő kibocsátó, amennyiben a nettó jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 

(2)Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a 

közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert 

a) a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt 

kellene kiépíteni, 

b) nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg, 

c) vasúti pálya vagy egyéb idegen műtárgy alatt kellene átvezetni a bekötővezetéket.  

(3) A kedvezményt és a mentességet kérelmezni kell. A kérelmet a kibocsátó a bevallással 

egyidejűleg nyújtja be a szükséges igazolások csatolásával. 

Eljárási szabályok 

4. §  

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az Önkormányzat 

által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31. napjáig. 
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(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat 

ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.  

(3) A talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig kell megfizetni. 

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás (a 

fogyasztásmérő üzembe helyezésének) napján keletkezik. 

(5) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő 

vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése) napján, valamint a közcsatorna 

hálózatra történő rákötés napján. 

Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

5. §  

(1) A közszolgáltató a Ktd. 21. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási 

hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást a tárgyévet 

követő év február 15. napjáig díjmentesen teljesíti.  

Adatot szolgáltat: 

a) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről, 

b)az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához szükséges 

adatokról, 

c) adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról. 

A talajterhelési díj felhasználása 

6. §  

(1) A talajterhelési díj Ecser Nagyközségi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 

bevételét képezi, amelyet az önkormányzati adóhatóság „Talajterhelési díj” beszedési 

számlájára kell megfizetni. 

(2) A bevétel a törvény 21/B. § (2) bekezdésében meghatározottakra használható fel. 

(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a 

szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a 

potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos 

műszaki védelme. 

Záró rendelkezések 

7. §  

(1) E rendelet 2014. február 27-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról és a talajterhelési díjra 

vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátó 

díjkedvezményéről és mentességéről szóló 14/2009.(X.8.) önkormányzati rendelete. 
 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

18.) A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtárának használati 

szabályzata és díjszabása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az elmúlt időszakban sikerült ismételten megnyitni a könyvtárunkat. 

A megnyitást követően meg kell alkotni a könyvtár használati szabályzatot és a díjait meg 

kell határoznunk. A vezető javasolta, hogy felnőtteknek 1000 Ft, diákoknak és 

nyugdíjasoknak 500 Ft legyen az éves díja,  75 év felett és gyerekeknek díjtalan. 

 

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

javasolja a könyvtárhasználati szabályzatot és a díjszabást elfogadni. 
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság szintén egyöntetűen 5 igen szavazattal 

támogatja az előterjesztés szerinti szabályzatot és a díjszabást. 

 

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

határozatot hozta: 

29/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtárnak 

az előterjesztés szerinti Könyvtár Használati Szabályzatát és a díjszabást. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné művház igazgató 

Határidő: 2014. III.1-től folyamatosan 

 

19.) Kovács Arnold  pszichológus ajánlata 

 

Gál Zsolt polgármester: Az iskolában, ill. óvodákban változást történt a pszichológiai 

szolgáltatás tekintetében.  Az iskola államosítása során a szakszolgálati feladatokat a KLIK, 

majd a Pest megye feladatkörébe adták. Erről még vita van, nincs pontosan tisztázva. Mai 

helyzetben inkább csak érintőlegesen vannak a pszichológusi feladatok ellátva. Az Üllői 

Szakszolgálattal egyeztetett a KLIK,  nincs szakember, aki ellátná ezt a feladatot. Kovács 

Arnold régen a Gyömrői szolgálatnál dolgozott, ő látta el Ecseren a pszichológusi 

feladatokat.  Jelenleg Pécelen végzi vállalkozóként ezt a munkát. Kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz, hogy szeretne Ecseren a Művelődési Házban helyiséget bérelni térítés 

mentesen. Ennek fejében az óradíjából engedne el 30 %-ot. Korábbi egyeztetésnél 30-50 %-

ról beszéltek.  Ez azt jelenti, hogy 9000 Ft, helyett 6000 Ft-ért látná el az ecseri diákokat.  A 

Művelődési Házban az emeleten lévő helyiséget használná.  Mivel az ellátatlanság 

remélhetőleg átmeneti állapot, javasolja, hogy az idei tanév végéig biztosítsuk a helyiséget. 

Az ecseri gyerekek így jelentősen csökkent összegben tudnák igénybe venni a szolgáltatást. 

Ha az üllőieknél lesz szakember, akkor megoldódik ez a gond.  Ha nagyobb lesz az igény a 

pszichológusi szolgáltatásra, akkor tárgyaljuk újra a kérést. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással javasolja a testületnek, fogadja el a pszichológus ajánlatát, de tisztázzuk a 

kérdéseket. Mi az ár, amiből 30 %-os a kedvezményt biztosít? Heti hány alkalommal tervezi 

az órákat?  Csak ecserieket érinti a kedvezmény? A máshonnan érkezőket fogadja-e? 

Önkormányzati lapban hányszor akar hirdetni? Melyik termet kívánja igénybe venni? 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság  egyhangúlag javasolja a testületnek, hogy 

Kovács Arnold pszichológus részére 2014.VI.30-ig legyen térítésmentes a helyiség 

biztosítása. 

 

Gál Zsolt polgármester: A felvetődött kérdésekre írtunk emailt, amire érkezett válasz. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ezt az emailt mai nap folyamán kiküldtük a képviselőknek.  

 

Horváth Tamás képviselő:  Az 50 %-os csökkentés a művelődési ház vezetővel csak alku 

volt? 

 

Gál Zsolt polgármester: Szóbeli egyeztetés volt az igazgatóval. Ő már kereste emiatt 

telefonon Kovács Arnoldot. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: Azért tartózkodott a szavazásnál az Oktatási Bizottsági ülésen, 

mert nem támogatna egy magánvállalkozást, hogy ingyen kapja a helyiséget. 

Iskolapszichológus ellátásról van szó és tanévről beszéltünk. A polgármester a rászoruló 

gyerekek ellátásáról beszélt.  A rászoruló gyereknek a szülője valószínűleg ekkora összeget 

nem fog tudni kifizetni.  Hetente történő ellátásnál a rászorulók részére valamilyen 

ingyenességet vagy nagyobb kedvezményt kellene, hogy nyújtson.  Ilyen gonddal küzdők 

vannak, és mindig is lesznek.  A bizottsági üléseken látszik, hogy hány gyereknek kell 

segítenünk. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Kovács Arnold havonta egy tanulót tud ingyenesen felmérni. Nem 

szociálisan rászorulókról beszélünk, hanem az állapotuk miatt rászorulókról. Azok, akik 

Ecserről igénybe vennék a szolgáltatást, most helyben nem tudják ezt megtenni. Egyébként 

nem az önkormányzat feladata lenne megoldani. De mivel pszichológus hiányában nem 

látják el helyben a feladatot, ezért lehetne igénybe venni ezt a felajánlást. Egyáltalán nem 

biztos, hogy szociálisan rászorulóknak van szüksége erre az ellátásra. Viszont 

mindenképpen segítség, hogy olcsóbban, és helyben lehet igénybe venni.  Próbál még 

tárgyalni Kovács úrral, hogy mennyi pácienst tudna esetleg ingyen fogadni. Azt is látni kell, 

hogy ez egy vállalkozás. Ha ő x Ft-ért bérel helyiséget, akkor a meglévő óradíjára rá fogja 

tenni. Azoknak a gyerekeknek, akik rászorulnak az ellátásra, ezzel drágítjuk meg a díját.  Ha 

az üllői szakszolgálat el tudná látni, akkor erre nem is lenne szükség. Tudomása szerint most 

is van 5-6 gyerek, akik átjárnak Pécelre Kovács úrhoz. Ha nem nála, akkor máshol tudnak 

keresni pszichológust, kb. 10-15 eFt óradíjért.  Ezért javasolta a lehetőség biztosítását.  Egy 

tanulót havonta lásson el ingyen; iskolával és óvodával is egyeztetetten.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ő szociálisan rászoruló gyerekekről beszélt.  31-33 

gyereklétszámról beszéltek a bizottsági ülésen. A havi egyszeri alkalom helyett, inkább azt 

javasolja, hogy hetente egyszer biztosítson ellátást legalább 2 főnek térítésmentesen.  

 

Gál Zsolt polgármester: Mondhatjuk, hogy még egyeztessünk Kovács Arnolddal, de megy az 

idő. Azok a gyerekek, akiknek erre szüksége van, most nem kapnak semmilyen ellátást.  

Javasolja, most legyen 4 hónapra lehetősége, ezt követően látjuk, hogy mekkora erre a 

kereslet.  Lehet módosító indítványt feltenni szavazásra; de akkor mekkora bérleti díjat 

kérjünk. 

 

Hosszú János képviselő:  Mennyi lenne a helyiség bérleti díja? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Pontosan nem tudja. A bérelt időt órában, vagy heti rendszerességgel 

nézni kell. A beszedett díj 40 %-a vagy fix bérleti díj. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Nem módosító javaslata van, csak kiegészítésként veti fel:  Ha 3-4 

gyerek fixen jön, akkor van rendes bevétele. Ne szabjuk feltételül, mert a mostaninál 3-4eFt-

ot spórolhat azzal, ha nem kell Pécelre járni. 

 

Vita. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ki fogja eldönteni, hogy ki kapja ingyenesen, és ki legyen 

fizetős?  Ezért a hátulütője ennek a javaslatnak, hogy az igénybevevőktől függően 

határozzuk meg a rászorultak számát.  Milyen alapon vállaljuk fel a döntést?  Nem értünk 

hozzá, hogy pszichológiailag rászoruló-e valaki vagy sem. Egy-két év alatt sokat változik a 
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gyerekanyag. Emlékezet szerint 3-4 évvel ezelőtt dolgozott itt Kovács Arnold 

pszichológusként. 

 

Hosszú János képviselő: Arányosítsuk a gyerekszámhoz.  Ha több diákot kezel, több pénz 

folyik be. 

 

Gál Zsolt polgármester: Amikor a művelődési ház igazgatójával egyeztetett, akkor pont erről 

beszéltek. Ha csak 2 gyereket kezel, akkor nem éri meg átjárni.  Ha mi szabjuk meg, hogy 

hány diákot, mennyi kezelést végez, annak függvényében 50 %, vagy 70 %-ot engedjen el? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem azzal van gondja, hogy aki most átjár, mert az valószínűleg 

meg tudja fizetni. De van rászoruló, aki nem tudja kifizetni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nincs pontos száma, de ha van kb. 10 gyerek, és ebből talán 2 szülője 

nem tudja kifizetni. Ha csökkent díjra van lehetősége, akkor akár megoldódhat a gondja.  A 

pszichológiai foglalkozásnál nem tudható, hogy hetente kell-e foglalkozni vele vagy 

elegendő időközönként a találkozó. Kérjük meg, hogy a vizsgálat után adjon adatot a 

bizottságnak, ő döntse el, hogy rászoruló-e vagy sem?   

Ha határozatlan idejű szerződést kötünk, akkor pontosan dolgozzuk ki a feltételeket. 4 

hónapról beszélünk most, de június elején vége az iskolának.  Ha erre a szolgáltatásra van 

igény, akkor tudunk róla a későbbiekben tárgyalni. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A fogadóórát nem úgy gondolja, hogy itt helyben ellátja a 

„kezelést”.  Hanem ha valakinek problémája van, az elmegy a fogadóórára és ott 

megvizsgálja a gyereket, vagy a szülő beszélhet vele, tanácsot kérhet.  Ez nem ezt a célt 

szolgálja, amiről most beszélünk. Inkább egy tanácsadás, véleménykérés, vagy szakértői 

tanácsot adás.  Ő nem a fogadóórán foglalkozik a gyerekekkel.  Azt ajánlotta fel, hogy 

havonta egy órát ilyen ügyekben foglalkozik térítésmentesen a ecseriekkel. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Van egy felvetése, hogy azokat, akik nem tudják megfizetni a 

szolgáltatást, akkor más módon támogassuk. Adjuk ki bérbe a helyiséget pénzért a 

pszichológusnak. Akik egyébként is eljártak, az ki is fizeti a helybeni kezelésért a díjat. Még 

szívesebben, mert nem kell utaznia. Ebből van egy bevételünk. Azt a pénzt az Oktatási és 

Szociális Bizottság elosztja a rászoruló gyerekeknek, akik nem tudják megfizetni a kezelést. 

Bár szerinte akkora bevétel nem fog keletkezni, ami jelentős és szét tudjuk osztani.  

Júniustól van lehetőségünk a tapasztalat birtokában újabb döntést hozni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Pszichológiai szakellátásról van szó; de ez most nincs. 

 

Gál Zsolt polgármester: Korábban hetente kétszer járt ki iskolapszichológus 10-15 gyerekhez. 

Ellátást havonta az erre rászoruló gyerekek kaptak. A mostani felajánlás szerint a fogadóóra, 

ami ingyen lenne. Az óradíj csökkentés azoknak is jó, akik átjárnak Pécelre. Ezzel a díj és az 

utazási költség elmaradásával jelentős csökkentést jelentene az adott családnak.  Van 4 

hónapunk, hogy kidolgozzuk a feltételeket.  De ha időközben a KLIK megoldja, akkor már 

nem lesz ez gond iskolai szinten. Továbbra is azt javasolja, fogadjuk el ajánlatát, havi egy 

alkalommal térítésmentesen tartson fogadóórát. Mivel ez nem kezelés, hanem tanácsadás, 

nagy jelentősége nincs. A %-on csökkentsünk, a művelődési ház javaslata szerint 50 %-os 

legyen.  Kidolgozzuk  4 hónap alatt, ki döntse el ki szorul rá, kinek segítsünk?  Határozati 

javaslata: a testület fogadja el Kovács Arnold ajánlatát azzal, hogy az óradíjának 50 %-os 
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díjcsökkentése legyen, 4 hónapra  térítésmentesen biztosítja részére a kis tárgyalótermet. A 

határidő letelte után újravizsgáljuk a feltételeket. 

 

A képviselő-testület   4  igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

30/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Kovács Arnold pszichológus ajánlatát, mely szerint az ecseri lakosok részére 50 %-

os kedvezményes díjért végez pszichológusi szolgáltatást; valamint havonta egyszer 

fogadóórát tart térítésmentesen.  

A Testület hozzájárulását adja, hogy Kovács Arnold  

a Rábai Miklós Művelődési Házban – előre egyeztetett időpontban – 

a pszichológiai szolgáltatás végzéséhez térítésmentesen irodát használhasson. 

A szolgáltatás engedélyezését 4 hónapot követően a Testület felülvizsgálja. 

A képviselő-testület engedélyezi, hogy Kovács Arnold 2014. VI. 30-ig a Cserfa újság 

számaiban 1/8 méretben ingyenesen hirdethessen. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: 2014.III.1-től 2014.VI.30-ig 

 

20.) A Hungarocontroll Zrt. pályázata  

 

Gál Zsolt polgármester: A Hungarocontroll Zrt. ismételten kiírta a pályázatát, elég rövid 

határidővel. A kiküldött anyagból látszik, hogy 30 millióról 35-re emelték a pályázati 

keretet. Március 10-ig kell beadni a pályázatunkat. Szempontként előző évihez hasonló 

célokat támogatnak. A tavalyi évben a benyújtáskor 3 célt határozott meg a testület: a 

sétány; a templom melletti terület rendbetétele; a sportpályán gördeszka pálya kialakítása. 

Végül az ABC melletti sétányt választottuk. A Pénzügyi Bizottsági ülésen az a javaslat 

született, hogy a Tulipán-Tölgyfa utcai játszótér EU szabványosítására pályázzunk.  Kéri a 

testület támogatását. 

 

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

javasolja, hogy  vegyünk részt a kiírt pályázaton. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen taglaltuk a lehetőségeket, és végül a 

játszótér felújítását és bővítését javasoljuk 5 igen szavazattal. 

 

Gál Zsolt polgármester: Összegszerűsíteni is kellene a pályázatunkat.  Eddig egy tervezési 

ajánlatunk van rá, ami 7,5 millió Ft. Ezt frissítettük, ez alapján 4.250 eFt lenne. Ez az 

anyagköltséget takarja. Várhatóan nem lesz ekkora a pályázaton elérhető összeg, ezért 3 

millió Ft pályázott és 1 millió Ft önrész meghatározását javasolja. Ezzel a tervnek a műszaki 

tartalmát arányosan csökkentve.  Kéri a felhatalmazást a testülettől, hogy elkészítsük a 

pályázatunkat.  Bizottsági ülésen az is felvetődött, hogy hány gyereket érint ennek a 

játszótérnek a körzete? A népességi adatok alapján közvetlenül 84 gyereket.  De nagyobb 

számban is lehet számítani látogatókra, hiszen a Szent Antal utcai játszótérre még az Ady E. 

utcából is hordanak fel gyerekeket. Ide is valószínűleg nemcsak a közvetlen környékről 

fognak jönni. 

Horváth Tamás képviselő:  Maximum ez az összeg, vagy lehetne akár 3,5 milliót írni? 
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Gál Zsolt polgármester: Nem tudjuk, hogy mennyi a maximum támogatott összeg. Tavaly 2 

milliót kértünk, 1,2 milliót kaptunk. Ezek alapján a reális növekedést számolva akár 2,7 

millió lehet a támogatás.  De igazából nincs információnk. Lehet magasabb összeget 

meghatározni, de nem biztos, hogy megkapjuk.  Akkor módosítja a szavazásra bocsátott 

javaslatát: a pályázat 3,5 millió, önrész 1 millió.  

 

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

határozatot hozta: 

31/2014.(II.26.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot kíván benyújtani a HungaroControll Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt 

a közösségért, a társadalmi környezetért vállalt felelősség támogatási célra 

 a Tölgyfa-Tulipán utcai játszótér fejlesztésére. 

A pályázott összeg 3,5 millió Ft, az önrész 1 millió Ft. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  2014.III.10. 

 

21.) Az önkormányzat tulajdonát képező IFA típusú tehergépkocsi értékesítése 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző testületi üléseken beszéltünk arról, hogy a Gyömrői 

Víziközmű Kft.-ből való kiválás során hozzájutunk egy MAN teherautóhoz. Így az igen 

rossz állapotban lévő IFA tehergépkocsira nincs szükség. A minimális ár lett feltüntetve az 

ajánlatban. 600 eFt-os áron fogjuk meghirdetni, ezzel indulunk. Az állapotát tekintve irreális 

ez az ár. Az eddigi érdeklődő a 350 eFt-nál is kevesebbet akar adni. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással  

javasolja az IFA tehergépkocsi értékesítését, min. 350 eFt értékben. 

 

Hosszú János képviselő: Minimum a vas átvételi áron kellene értékesíteni.  

 

Gál Zsolt polgármester: Az IFA esetében nehéz a vas áron történő értékesítés.   Érvényes 

forgalmival rendelkező autó, előbb a forgalomból kivonás költségeit is ki kell fizetni.  Az 

EO markolónál el tudja képzelni a vas áron történő értékesítést. 

 

Török Ildikó adóügyi előadó: Az érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművet 

forgalomból kivonni, csak hivatalos bontó átvételi papírjával lehet.  A markoló esetében 

nincs ilyen gond, mert nincs forgalmi engedélye. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a Pénzügyi Bizottsági  határozat szerinti értékesítést, 

lehetőség szerinti legmagasabb áron. 

 

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

határozatot hozta: 32/2014./II.26./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező  

és az EKO Kft.-nak használatba átadott CCG-757 frsz-ú IFA típusú  

tehergépkocsit értékesítse a lehető legmagasabb áron. 

A minimum értékesítési ár 350 eFt. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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22.) Az önkormányzat tulajdonát képező EO markoló gép értékesítése 

 

Horváth Tamás képviselő: Az EO  markoló esetében a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal,  

1 tartózkodással  min. 200 eFt értékesítést javasol. Továbbá javasoljuk a markoló fém 

hulladékkénti értékesítését is megvizsgálni. 

 

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

határozatot hozta: 

33/2014./II.26./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező  

és az EKO Kft.-nak használatba átadott EO 2621 típusú munkagépet  

értékesítse a lehető legmagasabb áron; vizsgálja meg a fémhulladékként  

történő értékesítés lehetőségét is. 

A minimum értékesítési ár 200 eFt. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

23.) Polgárőrség Ecser címer használati kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecseri Polgárőr Egyesület kéri az önkormányzat hozzájárulást, 

hogy használhassa az önkormányzati Ecser címert. Ő nem látja ennek akadályát. De ehhez 

rendeletet kell módosítani. A Pénzügyi Bizottság javasolja a jegyzőt megbízni, hogy a címer 

használatról szóló rendelet módosítását terjessze elő. 

 

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

javasolja, hogy járuljon hozzá a testület a címerhasználathoz és a címer használatról szóló 

rendeletet módosítsa. A 3.§ (1) bek. g) ponttal kiegészíteni: az Ecseri Polgárőr Egyesület. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ahogy elhangzott a címer használatról szóló önkormányzati rendeletet 

módosítani kell. Az alaprendelet a 8/1999.(II.14.) sz. rendelet 3. § (1) bekezdése  

kiegészülne a  g) ponttal: az Ecseri Polgárőr Egyesület  hivatalos iratokon, egyenruhán és 

gépjárművön használhatja az Ecser címert. 

 

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

alábbi rendeletét: 

2/2014.(II.26.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 2/2014.(II.26.) sz. rendeletét a helyi címer alapításáról és használatának 

rendjéről szóló 8/1999.(II.14.) sz. rendelet módosításáról. 

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

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi g./ ponttal egészül ki: 

- g.) Az Ecseri Polgárőr Egyesület  hivatalos iratokon, egyenruhán és gépjárművön 

használhatja az Ecser címert 

2. § 

Ez a rendelet 2014. március  1-én lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 
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24.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető: A 2013. évről 5. alkalommal módosítjuk a 

rendeletünket, utoljára decemberben volt módosítás.  Még ebben a hónapban is érkezett 

állami támogatás.  Most folyik a beszámoló készítése, a MÁK most szolgáltat adatot a 

különböző jogcímeken beérkező támogatásokról. A decemberben utalt összegeket 

egyeztetik. Elemzéseket is végeznek, különböző területeken a kiemelt előirányzatok hogyan 

állnak és szakterületenként, ahol szükséges, ott módosították a számokat. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal  1 tartózkodással  

javasolja a rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül,  2  tartózkodással – megalkotta 

az alábbi rendeletét: 

3/2014.(II.26.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 3/2014.(II.26.) 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: 

 572.526 e Ft bevételre 

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

 

A kiadáson belül az általános tartalékot:   6.022 e Ft-ra 

 egyéb céltartalékot: 69.430 e Ft-ra  m ó d o s í t j a. 

 

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

Az önkormányzat kiadásain belül: 

-személyi jellegű kiadásokat 127.758                    eFt összegre 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  32.037 

-dologi kiadásokat 127.097 

-szociálpolitikai és egyéb támogatásokat 20.730 

-egyéb működési célú kiadásokat 76.276 

-beruházási kiadásokat 96.569 

-felújítási kiadásokat 13.954                       m ó d o s í t j a. 

3.§. Ez a rendelet 2014. 02.27. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

25.) A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a bizottsági véleményeket 

 

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

javasolja elfogadni a 2014. évi költségvetési rendeletet. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás  mellett 

javasolja elfogadni a rendeletet. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő:  Kérdése egy hónappal ezelőtti tervezet tárgyalásánál a bevételi 

összesítés 257 millió Ft-al kevesebb volt.  Van egy két feladatalapú támogatás, ami még 

érkezett.  Miből adódik egyrészt a 11 millió Ft, illetve a 250 milliónak mi az alapja? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az első fordulónál úgy készült a javaslat, hogy a pénzügyi csoport az 

intézményi költségvetéseket egybe összerakja. Ennek az a célja, hogy lássa mindenki, 

hogyan áll össze a már tudott bevételi és kiadási oldal. Az előző ülésen elmondta, hogy 

vélhetően még lesz bevételünk. A konyha esetében nem tartalmazta az összes bevételünket.  

Jelezte, hogy valószínűleg lesz még forrás. A kormány- és frakció-ülés után jelent meg az a 

hír, hogy a feladatalapú ellátást a konyhánál 11 millió Ft-tal megemelik. Ebből adódik, hogy 

a  konyha dologi és bér kiadásaira kaptunk plusz támogatást. 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető: Később kaptuk meg az értesítést, hogy pontosan 

mennyit kapunk. A konyha működtetésére  két címen kapjuk az állami támogatást.  Egy 

előzetes felmérés alapján az önkormányzatoknak, ahol saját konyhát üzemeltetnek, 

adagszámokat kellett leadni. A vásárolt élelmiszerek, főzött adagok, és egyék költségek 

vizsgálata, mutatószámok alapján határozták meg, hogy a mi konyhánk esetében 6 

dolgozóra adnak x összeget.  Ezen kimutatás alapján látható, a dologi kiadásokra mennyit 

adnak.  Az állami támogatások között van felsorolva; tételesen a szakfeladatoknál – illetve a 

módosított jogszabályok alapján kormányzati funkciónál szerepelnek ezek az összegek. 

 

Hosszú János képviselő: A konyha veszteségét lehetne csökkenteni ezzel a 11 millióval. 

 

Gál Zsolt polgármester: A konyhai ellátásnak  van egy bevétele, az étkezési térítési díj.  Ez a 

díj egy étkezési norma alapján áll össze. Maga a norma összege, amit meghatároznak az 

önkormányzatok számára; ebből kikerült a dologi kiadás – bérjellegű és egyéb járulékok – 

úgy tűnik, hogy ez nyereségként jelentkezik. De jelen pillanatban a gyerekeknek kiadott 

étkezési adagok bekerülési költségét ezen a számon számolják. A ténylegesen beszedett díj 

csak az alapanyag értékét fedezi. Az összes többi támogatás, amit kapunk, annak kell 

fedeznie az összes kiadásunkat.  Pl a tavalyi étkezési alapanyag költségünket 

nagyságrendileg fel kellett emelni, hogy megfeleljünk az előírtaknak. Ez rajtunk kívül álló 

okból született döntés. Egyelőre még nem tudható, hogy ez a finanszírozás marad-e, mert a 

gyermekétkeztetésben központilag meghatározott ételféleségek miatt több mint kétszeresére 

emelkedik az alapanyag ára. A többi önkormányzatnál is bizonytalanság van ezzel 

kapcsolatban.  Ez a fajta feladatalapú támogatás még nem volt a konyhák üzemeltetésében.  

A 205 millió Ft a kiegészítő állami támogatás.  Az előző ülés anyagában a fejlesztés és 

felújítás költségek nem jelentek meg a tervezetnél; később ezeket beköltségeltük.  Ez a 

mostani anyagban már a működési, fejlesztési és vagy felújítási hiányként jelenik meg. 

Azért kellett a minisztériumok felé - EMMI és Gazdasági Minisztérium –így kimutatni 

ezeket a tételeket, mert az önkormányzatoknak úgy adnak támogatást, ha látszódik a 

költségvetésükben a hiány; valamint bizonyos fejlesztésekhez  is adnak  támogatást. Ezért 

kérte a pénzügyi csoportot az anyag összeállításánál, hogy jelenjen meg a hiányunk.  A 

feladatalapú finanszírozás nem fedezi teljes egészében a számokat. De úgy gondolja, hogy 

ennek meg kell jelenni a fejlesztési, felújítási soroknál is.  Csak akkor valósulhatnak meg 

ezek a célok, ha van erre forrás. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ez hol jelenik meg az anyagban? 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető: A magyarázó szövegben a 23. §-ban szerepel ez a 

biztosíték. 
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Gál Zsolt polgármester: A kiegészítő állami támogatások még nem állnak rendelkezésre, de 

ígéretet kaptunk, hogy a rezsicsökkentés hatásait kompenzáló, és az adósság 

konszolidációból kimaradt önkormányzatok kapnak kiegészítő támogatásokat, valamint az 

iparűzési adó csökkenésének pótlására is kapunk pénzt. Továbbá ígéret van a 

hulladékszállításban kieső bevételünk pótlására is. Ezért kérte a pénzügyi kollegákat, hogy 

ezek a tételek ténylegesen jelenjenek meg a költségvetésben. Így látszik, hogy a folyamatos 

haladáshoz mire lenne szükség. Az elfogadott költségvetésben a minisztérium felé tudja 

jelezni, hogy pontosan mennyi pénzre lenne szükség a folyamatos működéshez.  Több 

pályázat már megjelent, sőt van, amit már be is fogadtak.  Ez most jelent pillanatban egy 

kép, ennyi pénzre lenne szükségünk, hogy a fejlesztésben, felújításban megjelölt célokat, 

valamint a működés során a munkánkat teljesíteni tudjuk. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek szerint a felsorol 4 tétel, kb 93 milliót fog kitenni? 

Az adósság konszolidációból kimaradó önkormányzati támogatásra beadott anyagunkra 112 

millió Ft az ígéret? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az anyag tervezésekor abban bízott, hogy lesz egy szabadon 

felhasználható forrás; a hírek szerint a Kormány 50 milliárd forintot 4 évre szétosztva 

biztosít az önkormányzatoknak. Az előzetes hírből azóta már látszik, hogy idén nem fogunk 

forráshoz jutni. A 112 millió Ft viszont fejlesztés, felújításra fordítható csak. Pl. útépítésre, 

épület bővítésre, felújításra fordítható.  Bizakodik abban, hogy a 92 millió Ft bejön.  Azért is 

írtuk  be a költségvetésbe, hogy csak akkor valósulhatnak meg ezek a tervek, ha van bevétel.  

Csak a hulladékszállításnál kieső összeg évi 11 millió,  az iparűzési adóból a kiesésünk 

nagyságrendileg 30-40 millió Ft lehet. Ténylegesen nem tudjuk, hogy teljes mértékben 

megkapjuk-e. Ha ezt kompenzálják, akkor ez már akár 50 millió is lehet. Bízik benne, hogy 

egyéb kompenzációt is kapunk. 

 

Hosszú János képviselő: A választásokat ha nem ez a Kormányzat nyeri és  az új áthúzza a 

fenti terveket, akkor mi lesz?  Kérdése a jegyzőhöz, hogy jogilag megfelelő-e a 

költségvetés? A képviselők nyugodtan megszavazhatják-e ezt a költségvetést? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az, hogy  milyen kormány lesz, majd április 6-án megszavazzák.  

Vélhetően kormányváltás nem lesz. Az adósság konszolidációból kimaradó önkormányzatok 

támogatás pályázatnak az eredménye március 24-én lesz kihirdetve. Ha nem kapunk pénzt, 

akkor módosítani kell a költségvetést. Ha fejlesztést, felújítást nem terveznénk egyáltalán, 

akkor a település fejlődési lehetőségeit csökkentenénk.  Azért tették bele a magyarázó 

szövegbe az elhangzott mondatot: ha lesz rá forrás, akkor megvalósítható.  Azt, hogy lehet 

kormányváltás, vagy a kormány másfajta politikát folytat majd, vagy az önkormányzati 

támogatás módosítva lesz, nem látható előre.  De ha nem is fogalmazzuk meg, akkor 

lemondunk minden fejlesztésről. 

 

Barta Zoltán jegyző: Úgy készítettük el a költségvetést, ahogy a kormányhivatal előírta, a 

Magyar Államkincstár szabályai szerint; valamint a könyvvizsgáló is megnézte.  Az 

Államháztartásról szóló törvény és a számvitelről szóló rendelet alapján végeztük el a 

számításokat, tervezést, a könyvvizsgálónak is ez a véleménye. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Úgy megfogalmazható a szöveg, ahogy a tervezetben szerepel? 

 

Barta Zoltán jegyző: Ilyet máskor is írtunk bele a rendeletünkbe. Volt olyan olyan év, amikor 

az a szöveg szerepelt, hogy I. félévben nem lehet fejlesztést, felújítás végezni. Ha ezt nem 
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fogalmazzuk meg és pl. belekezdünk a fejlesztésbe és nem érkezik meg az állami támogatás, 

akkor nagyon rossz helyzetbe kerülnénk. Pontosan szükséges ez a megfogalmazás. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  A 15. sz. mellékletben szerepel, hogy a  3 éves fejlesztési –

kiadásainkat a  2015-16-17 évre tervezett bevételeink fedezik. Ez 15 millióról 150 millióra 

van beárazva. Van-e ennek alapja?  Beszedhető-e, és ha igen, kitől szedünk be ennyit? 

 

Gál Zsolt polgármester: A telekadónál a bevételünket a reálisan beszedhető összegen tüntettük 

fel. Mivel per van ezzel kapcsolatban, az idei évben nem terveztünk magasabb összeget.  

2015. évtől vélhetően lezárul ez a per, vagy új korszak miatt változások is lehetnek .  A 140 

milliónál akár több is lehet ez a pénz.  2015. évben lehet új adórendeletet alkotni.  A mostani 

számokkal számoltunk; 2015-16-17. évre ugyanezzel a most érvényben lévő összeggel 

számoltunk. Nemcsak itt, hanem az összes többi soron is változások lehetnek. A 

feladatalapú finanszírozásnál az irány jó lehet, valószínűleg más sorok is fognak válaszolni. 

2015-ben nem tudjuk, hogy milyen változások lehetnek, akár megszűnhet a telekadó és 

egységesen építményadózás lesz. Ez nem látható előre. 

Javasolja elfogadni az előterjesztés szerint a 2014.évi költségvetést. 

 

A képviselő-testület  4  igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – megalkotta 

az alábbi rendeletét: 

4/2014.(II.26.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 4/2014.(II.26.) számú a 

2014. évi költségvetésről szóló rendeletét. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 

32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:   

A rendelet hatálya 

1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri 

Hivatalra, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2.§. Az államháztartási törvény 23.§.(1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alapján a 

Képviselő-testület a  

 rendeletében a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állapítja meg. 

3.§. Az államháztartási törvény 23. §. 2. bekezdés a) pontja alapján a kiemelt előirányzatok 

száma  mellett a K betű a kötelező feladatokat, a V betű az önként vállalt feladatokat, az Á 

betű az államigazgatási feladatokat jelenti. 

Valamennyi bevételünk kötelező bevétel. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

4.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

 578.480 e Ft bevétellel 

 578.480 e Ft kiadással  hagyja jóvá. 

A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat 478.739 eFt-ban 

 az önként vállalt feladatokat   6.536 eFt-ban 

 az államigazgatási feladatokat 75.716 eFt-ban   állapítja meg. 

 

A kiadáson belül általános tartalékként: K512 5.000 e Ft-ot 

 fejlesztési céltartalékként: K512 5.000 e Ft-ot 

 egyéb céltartalékként: K512 7.489 e Ft-ot k é p e z  
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5.§. Az önkormányzat kiadásain belül: 

-személyi jellegű kiadásokat 130.507                                               eFt 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  34.420 

-dologi kiadásokat 146.469 

-ellátottak pénzbeli ellátásait 15.554 

-egyéb működési célú kiadásokat 40.679 

-beruházási kiadásokat 146.183 

-felújítási kiadásokat 44.929 

-egyéb felhalmozási kiadásokat 2.250  

összegben határozza meg. 

A költségvetési engedélyezett létszámkeretet 47 fővel , a közfoglalkoztatást 6 fővel hagyja 

jóvá. 

 Polgármesteri Hivatal    14,5 fő 

 Önkormányzati jogalkotás   1 fő 

 1.sz. óvoda:   7 fő 

 2.sz. óvoda: 14 fő 

 Művelődési Ház:   3 fő 

 Védőnői szolgálat:   1,5 fő 

  Önkormányzati Konyha:   6 fő 

 

Az önkormányzat összesített bevételi előirányzatát részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A kiadási előirányzatokon belül a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 2. sz. melléklet, az 

önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az 

önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok kiadásait a 4. sz. melléklet határozza meg. 

A felújítási kiadásokat részletesen az 5. sz. melléklet, a fejlesztési kiadásokat részletesen a 6. 

sz. melléklet tartalmazza. A céltartalékot a 7. sz. melléklet, a hitel állomány alakulását a 8. sz. 

melléklet, a mérlegszerű tájékoztatást a 9. sz. melléklet határozza meg. A felhasználási 

ütemtervet a 10. sz. melléklet, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló projektek bevételeit a 11. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 

12. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések évenkénti kimutatását a 13. sz. 

melléklet, míg az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeket a 14. sz. melléklet határozza meg. A 3 éves gördülő tervezést a 15. sz. 

melléklet tartalmazza. 

A tájékoztató jellegű mérleg tartalmát a költségvetési rendelet részét képező melléklet szerint 

határozza meg a Képviselő-testület. 

Végrehajtási szabályok 
6.§. Az előirányzat módosítások tekintetében az államháztartási törvény 34-35.§-a, illetve az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 

42-43. §-ai az irányadóak. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ /1/ bekezdése alapján „ A helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 

kivétellel a Képviselő-testület dönt.” 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján „ A helyi 

önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi 

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítást.” 

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-

módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.” 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (5) bekezdése alapján „ A 

képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 

Országgyűlés- a helyi önkormányzatot érintő módon- a 14.§.(3) bekezdése szerinti fejezetben 

meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 

kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 

rendelet módosítását.” 

7.§. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület 

dönt, a polgármester előterjesztése alapján. 

8.§. Az Államháztartási törvény 23.§.(2) bekezdés h) pontja alapján a polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) 

bekezdés szerinti értékhatára 500.000.-Ft. 

9.§. A költségvetésben gazdasági eseményenként az 100.000.-Ft. értékhatárt meghaladó 

vásárlások esetén a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést, melyen előzetesen jogi 

ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges.  

10.§.  Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős.  A végrehajtást a 

polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal bonyolítja le. 

11.§. Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az 

intézményvezetők felelősséggel tartoznak. 

12.§. A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési 

és tárgyi eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához. 

A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési rendeletek 

módosításakor - a konkrét összegek ismeretekor - határozza meg. 

13.§. Az intézmények részére megállapított személyi juttatások előirányzata a dologi kiadások 

terhére nem növelhető. 

14. §. Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor 

a  zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az 

átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többlet utazási költséget eredményez. 

Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, 

valamint csomag díj kifizetésére. 

Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, 

valamint üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető. 

Esetenként reprezentációra, élelmiszer vásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására 

engedélyezhető a vásárlás. 

15.§. A köztisztviselők illetményalapja 2014. évben 38.650.-Ft. 

16.§. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók béren kívüli (cafetéria) juttatásának 

összege évi bruttó 200.000 Ft, míg a 4 órában foglalkoztatott munkavállalóké bruttó 100.000.-

Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott cafetéria elemek közül. 

17. §. A munkavállalók havi 1000.-Ft. bankszámla hozzájárulásban részesülnek. 

18.§. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kormányzati funkciók 

alapján tartalmazza a költségvetési rendelet. 

19.§. A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való 

rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti. 

20.§. (1) A 2013. évi pénzmaradványból a hiány belső finanszírozására fejlesztési célra 

67.489 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat. 

 (2) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja 

meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabálynak 

megfelelően. 
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 (3) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a 

zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. 

21.§. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök lekötött 

betétben történő elhelyezésére maximum 6 hónap időtartamra a soron következő Képviselő-

testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett a számlavezető Pátria 

Takarékszövetkezetben, az OTP gyömrői Fiókjában, valamint a CIB Bankban attól függően, 

hol magasabb a hozam. 

Egyéb rendelkezések 

22.§. Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

Tv.3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a 

kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 14. sz. mellékletben 

határozza meg. 

23.§. A költségvetési rendeletben lévő fejlesztések és felújítások akkor indíthatók el, ha a 

szükséges források rendelkezésre állnak. 

24.§. Ez a rendelet 2014. 02.27. napján lép hatályba, de rendelkezését 2014. 01. 01-től kell 

alkalmazni. 

25.§. A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős. 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

26.) A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzati ciklusunkban elhatároztuk, hogy a civil 

szervezeteket pályázat alapján támogatjuk. Már ez ismert rendszer alapján ugyanaz az 

adatlap, melyen a kérelmeket benyújthatják, mint korábban. 

 

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

javasolja a pályázati kiírást. 

 

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

pályázat kiírását kiegészítve azzal, hogy a leadási határidő 2014.III.4. 16.00 óra. Annak 

érdekében javasolták ezt a viszonylag közeli időpontot, hogy a márciusi ülésen döntés 

lehessen hozni. 

 

Hosszú János képviselő: A költségvetésben szerepeltettük az összeget? 

 

Gál Zsolt polgármester: Igen, elkülönítve 1 millió 998 eFt van erre. A rendőrség üzemanyag 

kedvezménye benne van, és a sport egyesület folyamatos havi működési támogatása is. 

 

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

határozatot hozta: 

34/2014./II.26./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki az ecseri civil szervezetek támogatására,  

melynek beadási határideje 2014. március 4-én 16.00 óra 

A pályázatok elbírálására a képviselő-testület márciusi ülésén kerül sor. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. III. 4. 

 



33 

 

27.) EKO Kft. szerződések 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Önkormányzat és az EKO Kft. 2012-ben és 2013-ában is kötött 

szerződést. A két szerződés típusban a működési támogatást határoztuk meg, ill. az 

intézmények karbantartási szerződésére vonatkozóan rendelkeztünk.  Az EKO  Kft. vezetője 

a működési támogatásnál kéri a minimálbér költség emelkedésével a bér és járulék 

összegével megemelni a támogatás összegét. Az egyéb szerződéseknél változás nélküli 

továbblépést kér. Az intézmények karbantartására változatlan összeggel kössük meg az éves 

szerződéseket. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottságnál 5 igen szavazattal két döntés is született. 

Az első határozatban 2 millió 620 eFt összegben javasoljuk támogatni az EKO Kft. havi 

működési költségeit. A másik határozat az egyéb, intézményekkel kötött karbantartási 

szerződések vonatkozásában maradjon érvényben a korábbi támogatási összeg. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatait. 

 

A képviselő-testület 5  igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

35/2014./II.26./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Önkormányzat az EKO Kft. részére a 2014.I.1-től érvényes 

minimálbér emelkedése miatti megnövekedett bérköltség  miatt 

a havi finanszírozási összeget 2.620.000 Ft-ra megemeli. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: 2014. XII. 31-ig 

 

A képviselő-testület 5  igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

36/2014./II.26./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

változatlan tartalomban és összegben jóváhagyja  

az önkormányzati intézmények és az EKO Kft. közötti  

karbantartási szerződéseket, azok  

érvényben maradnak 2014. XII. 31-ig. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: 2014. XII. 31-ig 

 

28.) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

fejlesztési támogatásában való részvételi lehetőség 

 

Gál Zsolt polgármester: Az adósság konszolidációból kimaradt önkormányzatok részére kiírt 

pályázaton való részvétel lehetőségére javasolja, hogy 112 millió Ft pályázati összegre adjon 

be anyagot. Kéri a testület támogatását, hogy a pályázatot beadhassuk. A pályázati célok 

között a településszerkezeti tervek és az útépítés jelenjen meg. A Kálvárián lévő utcák 

aszfaltozását szeretnénk régóta megvalósítani. Ebből a pénzből akár 2 utcát is biztosan meg 

tudunk csinálni. Ez attól is függ, hogy a településszerkezeti tervünk aktualizálása mekkora 

összeget emészt fel.  A testület két üléssel ezelőtt döntött már az útépítéssel kapcsolatban. 
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Ennek megfelelően folyamatban van az engedélyek megújítása.  Bízik benne, hogy a 

pályázat befogadásra és megítélésre is kerül. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ez a téma nem volt napirend, csak 

tájékoztató volt. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármestert 

pályázat benyújtására az adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok részére kiírt 

pályázat beadásával. A 112 millió Ft-os pályázat a Településszerkezeti Terv aktualizálására   

és útépítésre kerüljön benyújtásra. 

 

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

határozatot hozta: 

37/2014./II.26./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatására kiírt pályázati anyagot nyújtsa be. A pályázott 

összeg 112 millió Ft. A pályázati cél: Településszerkezeti Terv aktualizálása és útépítés.  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2014. március 6. 

 

29.) Beszámolók 

a) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: Lekötött pénzeszközünk továbbra sincs,  a lekötésért nem fizet egyik 

bank sem nagyobb összeget, mintha a pénzünk a folyószámlánkon marad. 

A továbbiakban szeretne rövid tájékoztatást adni, hogy milyen pályázataink vannak beadva. 

Az  e-útdíj bevezetése miatt a teherfuvarozók leírhatják az adóalapjukat, emiatt az iparűzési 

adó bevételünk csökkenésének kompenzálására beadtuk a pályázatunkat. A 

hulladékszállításra a tavalyi évre vonatkozóan többletkiadásunk jelentkezett, ennek pótlására 

is benyújtottuk az anyagot. A sport öltöző felújításra a múlt ülésen hozott döntésnek 

megfelelően a  Pest Megyei Labdarúgó Szövetséghez pályáztunk. Az 1.sz. óvoda felújítására 

több pályázatot készítettünk, egy már beadásra került.  Holnap beadjuk szintén óvoda 

ügyében a másik anyagot. A most megszavazott 112 millió Ft-ra szintén szeretnénk beadni a 

pályázatunkat. Az előző testületi ülésen meghatározott templom melletti emlékpark 

létrehozására szintén pályáztunk.  Az  előző ülésen beszéltünk arról, hogy a 2009. évi 

iparűzési adó befizetését kéri vissza az egyik adózó. A testületi döntésnek megfelelően a 

részletfizetésről vele aláírtuk a szerződést.  Részletekben 27 millió Ft-ot kell visszaadnunk.  

Erre is van egy kompenzációs alap, erre is szeretnénk beadni a pályázatunkat. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Nem került szóba a beszámolóban a lakodalmas felvétele a  

Nemzeti Értéktárba.  Azóta sikerült-e lépni az ügyben? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Aszódi Csaba András utánajárt a dolognak és azt az állásfoglalást 

kapta, hogy  magát az „Ecseri lakodalmas”-t nem lehet bevinni ebbe a körbe.  De a 

lakodalmas kalácsot, mint nemzeti értéket meg lehet jeleníteni.  Ennek az anyaga összeírásra 

került. Ezt a Pest Megye felé elküldte, vagy napokban küldi. A Megyénél működik egy 

bizottság, aki ebben segítséget tud nyújtani.  
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Dr. Petky Ferenc képviselő:  A költségvetésnél szeretett volna módosító indítványt tenni.  De 

akkor elfeledkezett róla. Már a múlt ülésen is szóvá tette, hogy vegyük figyelembe a 

költségvetésnél a településközpontunk megtervezését. Ez most nem került be.  Lehet-e 

módosítani a rendeletet?  Elnézést, hogy későn tette fel a kérdést. Hogyan lehet elindítani ezt 

a munkát? 

 

Gál Zsolt polgármester: A felvetésnek próbált utánajárni. A településközpont tervét hogyan 

próbáljuk beletenni a költségvetésbe, ez így nem tudható. Nem ismert pontosan mekkora 

összegről beszélünk. A tervezővel beszélt, aki kérte, hogy először döntsük el mit szeretnénk 

itt látni. Akkor tud kb. árat, átalányárat adni, ha már tudjuk, hogy mi az elképzelésünk, a 

célunk. Azt is mutatta már neki, hogy van komplett tervünk. Az előző képviselő-testületi 

tagok az első ülései között kaptak olyan feladatot, hogy elképzeléseikről készítsenek 

vázlatot.  Előtte ezeket át kell nézni. Pontosan meg kell nézni, mit akarunk az épületeinkkel. 

Menet közben bármikor betehetjük a költségvetésbe a tényleges tervezési díjat, ha lesz rá 

forrás.  Alapszinten 10 millió Ft-os tételről lehet beszélni.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  A Rákóczi utcai gyalogos átkelőhelyre betervezett költség  

helyett akarta volna javasolni a településközponti tervet. 

 

Gál Zsolt polgármester: A gyalogos átkelőhelyre még nincs komplett terv, csak árajánlat van.  

A Merzse mocsár felé vezető úthoz nem tudnak átmenni a Rákóczi utcából.  A vasúti 

kereszteződésben gyalogos átkelőhely és járda kialakítására lenne szükség.  Egy irányadó 

árajánlat kérésünk van.  Tavaly előtti árról van szó.  Ha esetleg lesz erre pályázati lehetőség, 

azért került bele a költségvetésbe. Ez az összeg valószínűleg változni fog.  Jelenleg arra 

sincs forrásunk.  Ez is még csak terv. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A polgármesternek van-e szándéka a településközpont 

kialakítására? 

 

Gál Zsolt polgármester: Természetesen van rá szándéka.  Ha településközpontra van 

valamilyen forrás, természetesen pályázunk. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Előző ciklusban képviselői tagoknál az a felvetés született, 

hogy a közösségben élő tervezőkkel készíttessünk el egy vázlat tervet. Adjunk lehetőséget a 

helybeni tervezőknek, fiataloknak, hogy ezzel is segítsék a településüket. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az elmúlt 20 évben koncepciónk volt erre vonatkozóan. Az 

elkészült tervünk az akkori hivatali létszámnak megfelelő felduzzasztott nagy épületről 

beszéltünk.  

 

Gál Zsolt polgármester: Még ez előtt is készült már egy terv az ABC felőli oldalra, valamint a 

jelenlegi takarék melletti területre. Nyitott minden jó kezdeményezésre. Jelen pillanatban a 

településre vonatkozó koncepciónk ki kell, hogy alakuljon. Nem biztos, hogy ennek a 

testületnek kell ezt eldöntenie.  Készültek már erre vonatkozó tervek, amelyek csak a terv 

szinten maradtak. 

 

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

határozatot hozta: 
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38/2014./II.26./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottságnak egy olyan napirendje 

volt, amelyről tájékoztatja a testületet. A gyermekétkeztetési alapítvány jóvoltából segély 

csomag osztásra kerül sor. A bizottság elfogadta az intézmények által javasolt és a 

Polgármesteri Hivatal  összeállította névsort. Ez alapján  77 gyerek és 43 idős embert érint a 

segélyosztás. A csomag tartalma: száraz, tartós élelmiszerek; ennek osztása lesz pénteken. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság az elhangzottakon kívül más témát nem 

érintett.  

 

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

határozatot hozta: 

39/2014./II.26./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadta a bizottságok beszámolóit. 

Felelős: Szeverné Csekei Csilla  OSz Bizottsági elnök 

 Horváth Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

30.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A Steinmetz utca elnevezése után érdeklődne.  A polgármester 

vagy jegyző utánanézett már a Történelmi Bizottság milyen véleményt alkotott Steinmetz 

kapitányra vonatkozóan? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Elküldtük a Magyar Tudományos Akadémiának a levelünket és a 

testület határozatát. Amint válaszolnak, rögtön értesítik a képviselőket. 

 

Hosszú János képviselő: Már korábban is hiányolta, az EKO  Kft.-nek nincs üzleti terve.  

Január elején a művelődési ház férfi WC-je rossz állapotban volt; zárcsere szükséges.  

Továbbá azt tapasztalta, hogy a villanyóra szekrényben valamelyik relé vagy mágnes 

kapcsoló zajos. Hogyan végzi a kft. az átalány karbantartást?  Az Arany J. utcában a folyóka 

építések elindultak. Kéri, hogy  nézzen utána egy szakember, hogy valóban a terveknek 

megfelelően készülnek-e ezek a csapadékvíz elvezető építmények.  Nyilatkozatot vagy 

hozzáértő véleményt vár az ügyben; pl. Szilágyi Károlytól.  

Szilágyi Károly alpolgármester: Az Arany János utcában volt egy adott árok tervezve, ennek a 

nyomvonalában készül most a folyóka.  

 

Hosszú János képviselő: A csapadékvíz elvezetésének megtervezésére nagy pénzeket 

fizettünk ki. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Amíg nem készül el a teljes mű, addig nincs miről 

nyilatkozni. 
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Gál Zsolt polgármester: A telepnek, a település vasúton túli résznek valóban elkészítettük a 

csapadék terveit. De ennek megvalósítása  1 milliárdos költséget jelentene. Erre nincs esély 

sem, hogy valaha ekkora összeggel rendelkezzünk. Ezért kérte korábban a testület 

támogatását, hogy a legrosszabb állapotú szakaszom ad.hoc jelleggel javítsanak. Ezt 

határozatban támogatta a testület.  Amiről most szó van az Arany J. utcai folyóka, és a két 

árok kibetonozása.  Nem a terveknek megfelelően készülnek, mert ennek megvalósítására 

nincs forrás. Azért, hogy ne álljon a víz az út közepén, és ne rongálja az árkot, és ne mossa 

alá tovább a csapadékvíz az út szélét, ezért kérte fel ennek a munkának az elvégzésére az 

EKO Kft-t testületi felhatalmazással.  A művelődési házban a  mágnes kapcsolót megnéztük,  

idén többször is. 3 alkalommal villanyszerelőt kellett hívni, mert a relé sorra mondja fel a 

szolgálatot. Valószínűleg egy konstrukciós hiba az oka. A Művelődési háznak az EKO Kft.-

vel átalánydíjas szerződése van, folyamatosan végzik a javításokat. Személyesen  ő is látta, 

hogy nincs a férfi WC-ben kilincs. Most kapta az információt, hogy azért nincs megjavítva, 

mert nem kapható ez a fajta kilincs. Méretben eltér a szabványtól. 

Utána fog nézni, hogy kell-e üzleti terv. Kötelező feladatokat lát el a 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonú  kft., akinek mi adjuk a feladatokat; és az általunk meghatározott 

bevételből működik. 

 

Hosszú János képviselő:  Szeretne a Széchenyi utcai építkezés irataiba beletekinteni. Mikor 

lehet? 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a képviselő urat, hogy két-három nappal előtte szóljon. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Azt, hogy a folyóka így nézzen ki, ki döntötte el? Ez nem 

folyóka, inkább szikkasztóka. 

 

Gál Zsolt polgármester: A testületi ülésen beszéltünk a téma kapcsán, hogy olyan megoldást 

választunk: két betonelem kerül összetéve és közé gyephézagos tégla. Pozitív jelzéseket 

kapott az ott lakóktól. Örülnek, hogy el tudott folyni a kis ABC és az óvoda előtt is a víz.  

Nagy esőzősénél valóban ez még nem megfelelő. De azért készítettük el, hogy az utak 

tovább ne rongálódjanak. Különösen az emeletes házaknál be vannak töredezve az utak 

szélei. A testületi ülésen beszéltünk róla, hogy ezt a megoldást javasoljuk. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Benne parkolnak a kocsik; ez nem jó. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A folyóka építménynek ez a hátránya.  A folyamatosan ráccsal fedett 

folyókát nem tudjuk kifizetni. Muszáj valamilyen csapadékvíz elvezetést készteni. Annak 

idején az utat úgy kellett volna építeni, hogy legyen szegélye, lejtése és árok. Ezt nem 

készült  el. Most ezért kényszerülünk erre a megoldásra. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A szülei ott laknak, nagyon pozitív a szomszédok jelzése.   

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Neki más a véleménye erről. 

 

Horváth Tamás képviselő: Megint a konstruktív javaslat hiányzik. kritizálni könnyű. 

 

Hosszú János képviselő: Kidobtunk az ablakon 5 millió Ft-ot. Már akkor szólt, hogy 

felesleges. 

 

Barta Zoltán jegyző: Sokszor elöntötte az Arany J. utca elején lakók udvarát a rendszeresen 

lezúduló víz. Azok a lakosok, ahová rendszeresen befolyt a víz most sokkal nyugodtabbak. 
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