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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én 
18.04  órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 
 
Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház   2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3. 
 
Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 
 Barta Zoltán jegyző 
 
 Horváth Tamás, Hosszú János, Jármai Zoltán, dr. Petky Ferenc, 
 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  
 
 Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 
 
Meghívottként megjelentek: Szmodics Róbert r. alezr. kapitányságvezető, Győri Zoltán 

r.hdgy.  őrsparancsnok 
 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel 
határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat.  
1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 
2.)  Pályázat benyújtása a Belügyminisztériumhoz térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
3.)  Gyermekvédelmi beszámoló 
4.)  Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata és jóváhagyása 
5.)  Az Andrássy utcai Óvoda pályázata nemzetközi együttműködésre 
6.)  2013. évi pénzügyi beszámoló 
7.)  2013. évi pénzmaradvány elszámolás    
8.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 
9.)  Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés támogatására 
10.)  Ecser Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve 
11.)  Közbeszerzés kiírása szemétszállításra 
12.)  A Rákos-mezeje AGRO Kft. ajánlata önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére 
13.)  Pályázat beadása idősbarát önkormányzat díjra 
14.)  Háziorvosok kérelme a labor szolgáltatások további támogatására 
15.)  Kérelem a Hunyadi u. 11. sz. előtti közvilágítási lámpatest létesítésére 
16.)  Ecser, Szalaska dűlő 013/193. hrsz. villamos energia ellátása 
17.)  Szóbeli tájékoztató a Kálvária lakódombon történő útépítésekről 
18.)  A Falugyűlés előkészítése 
19.)  A „Szép kert, tiszta környezet” pályázat kiírása 
20.)  Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezetének ügye 
21.)  A szociális ellátások térítési díjainak meghatározása 
22.)  A Koszta-Sped Kft. épület elhelyezésének ügye 
23.)  Hosszú János képviselő előterjesztése EKO Kft Felügyelő Bizottságának kibővítése 
ügyében 
24.) Beszámolók 
 a) Polgármesteri beszámoló 
 b) Bizottsági beszámolók 
25.)  Az Arany János utca 13. sz. alatti ingatlan vételi ügye  Zárt ülés! 
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26.)  Elővételi jog gyakorlásáról szóló döntések   Zárt ülés! 
27.) Képviselői kérdések, vélemények 
28.) Egyebek 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 
 
Gál Zsolt polgármester: beszámoló megkaptuk, kiküldésre került. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető, meghívott:  Figyelem felhívásként akarja csak 

kiegészíteni a beszámolót. A maglódi őrs beszámolóját 17 oldalban készítették el. Módosult 
a rendőrségi beszámolók vonatkozásában az előírás, terjedelmi korlátot szabtak.  Apró betűs 
részben van  milyen egységes nyomozóhatósági és ügyészségi bűnügyi  statisztikát 
tartalmaz a beszámoló. Ez a kimutatás a BM-Rendőrség-Ügyészség  által lefolytatott 
valamennyi eljárási elemet tartalmazzák. Ezt az adatbázist kapják vissza rendszeres 
időközönként, ill. év végi beszámolókhoz a központtól.  2013. óta dolgoznak ezzel a 
formával és a jövőben is ezzel tevékenykednek. Ezek az adatok teljesen hitelesek.  
Korábban nem volt egységes statisztikai előírás.  Jelen esetben 2009-2013. év 
vonatkozásában teljesen hiteles az adatbázis.  Ecser területén a regisztrált és feldolgozott 
ügyek 2012-2013. évben 9 %-kal csökkentek. A 2/2. pontban 19 db bűncselekmény típus 
szerepel, amely leginkább befolyásolja a lakosság szubjektív biztonság érzetét. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy a leginkább befolyásoló bűncselekmény típusok: lopás és lakás betörés, 
gépkocsi- lopás és feltörés változatlan szinten maradt.  Rablás, kifosztás gyakorlatilag nem 
következett be. A rongálások száma jelentős mértékben csökkent.  A statisztika tartalmazza 
milyen a település összetétele: az agglomerációs teher jelentkezik, amely nem 
elhanyagolható.  Kiszámolták a lakosság szám alapján 1 főre jutó bűncselekmények számát. 
Relatív alacsony, a számok tükrében biztonságos településnek mondható.  Külön értékelték 
a közterületen elkövetett bűncselekményeket,  4 eset szám csökkenést mutat. Összességében 
viszont elmondható, hogy ezekből az adatokból hosszú távú következtetésekre nem lehet 
számítani. A további beszámolóknál lehet majd tendenciákat kimutatni. Ha 2009-2013. 
időszakot nézzük, ott 5 eset csökkenés mutatkozik, 2013-ban 9-el növekedés. Ez igyekeznek 
megelőzni gyakoribb rendőri jelenléttel. Pest megyében Monor a 2. legfertőzöttebb terület; 
az állományi létszámviszonyok éppen csak megfelelőek, ezért megpróbál ő is és az elődje is 
létszámbővítésre javaslatot tenni.  A jelenlegi értékek alapján a maglódi őrs és a körzeti 
megbízottak megfelelő munkával dolgoznak.  A vagyon elleni bűncselekmények 
regisztrációja alapján, vagyon elleni erőszak – betörés – 2 % emelkedést,  sima vagyon 
elleni esetek - alkalmi lopás, kerítés átmászás, dologi elleni erőszak -  6 %-os emelkedést 
mutat.  Kifosztás Ecseren az elmúlt 2 évben nem volt, az őrsök nyomozói tudták emelni az 
eredményességet.  Az ügyfeldolgozás tekintetében a körzeti megbízottat  - Ulicza Balázs 
munkáját - még nem lehet értékelni, hiszen még csak december óta végzi.  Jelenleg a feladat 
struktúra és a lakosság megismerése jellemzi tevékenységét.  Amennyiben az önkormányzat 
is támogatja az ő kinevezését, akkor lehet majd értékelni a munkáját.  A bűnmegelőzési 
tevékenységre nem kíván bővebben kitérni. De elmondható, hogy a körzetben az egyik 
legkitűnőbb tevékenységet látja el a maglódi rendőrőrs.  A hatását akkor fogja igazán 
éreztetni – melyet a lakossági fórumon is kifejtett –, ha a visszajelzések is olyanok lesznek. 
A lakosok elolvassák a szórólapokat, meghallgatják az előadásokat és meg is fogadják a 
tanácsokat.  Az óraszámok kimutatás, adminisztratív terhek megjelenítése az adatok 
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tükrében: az őrsön 16156 szolgálati órát teljesítettek, amiből az adminisztráció 8136  órát 
emésztett fel.  Elfogások,bírságokhoz továbbított ügyek, kísérések, stb. intézkedéseket is 
megjelenítették; van ahol emelkedés, néhol csökkenés mutatkozik. Ez egyrészt a 
szabálysértési törvény és a közlekedési törvény többszöri módosításának az eredménye.  
Fontos a kulturált és szakszerű rendőri intézkedés, a szolgálati gépkocsik megjelenése. 
Minden beszámolójába beíratja az intézkedések elleni panaszok mennyiségét.  Maglódi őrs 
vonatkozásában 3 volt. Kivizsgálás azt mutatta, hogy az első büntetés ellen a kivizsgálást 
követően a panasz bejelentést vissza is vonták.  Jelentős elvonó tényező az átkísérések 
előzetes letartóztatások, bírósági átkísérések. Ezek azok a rendőri feladatok, amiben minden 
szervezeti egységnek ki kell vennie a részét.  Kiemeltük, hogy különféle biztosítási feladatot 
is elláttak a településen  önkormányzat felkérésére azért, hogy folyamatosan, kellő 
biztonságban zajlódjanak le a rendezvények.  Lakossági fórumon is szó volt róla, 
közlekedési szolgálati akciókat is végrehajtanak. Ki kell emelni a balesetek száma 2 
esetszámmal nőtt. A reakciónk az volt, hogy sebességméréseket átszerveztük, az óraszámot 
folyamatosan növeltük. Szeretnék visszaszorítani a balesetek számát, ezért várhatóan 
folyamatos akciók lesznek.  Tisztelettel megköszöni az Ecseri Polgárőr Egyesület munkáját. 
A maglódi őrs, a polgárőrökkel megfelelő, jó színvonalú kapcsolatot alakítottak ki; többször 
teljesítettek együtt szolgálatot. Az  önkormányzat támogatását és irányukban tanúsított 
hozzáállást és segítséget is köszöni. 

 
Gál Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, a kapitány úr által elmondottakhoz? 
 
Hosszú János képviselő: Érdeklődne: meddig várható kiemeltebb felügyelet, erősebb rendőri 

jelenlét? Többen jelezték a Kálvárián köszönik a rendőrségnek, hogy gyakrabban 
járőröznek; kicsit nyugodtabb a lakosok hangulata. 

 
Szmodics Róbert kapitányságvezető, meghívott:  Mivel az ülés nyilvános, nem lenne 

szakmailag célravezető, ha erre vonatkozólag tájékoztatást adna. A jelenlegi terveink szerint 
fenntartjuk a fokozott ellenőrzését,  készenléti rendőrségtől megerősítést is kapunk. Egy új 
útvonal tervet is készítettek, és a saját állományon felüli rendőri létszámmal tovább 
folytatnák a megerősített jelenlétet.  IV. 2-a óta nem kapott még visszajelzést, várhatóan 
jóváhagyják a tervet. Természetesen mindent megtesz, hogy elérjék a céljukat. Ecser is be 
van tervezve az útvonal tervbe – valamennyi agglomerációs település tekintetében – 
megerősített jelenlét lesz. 

 
Gál Zsolt polgármester: Szeretné megköszönni a monori rendőrkapitányságnak és a maglódi 

őrsnek a munkáját.  Külön köszöni, hogy lehetőséget biztosítottak  a közös szombati 
járőrözésnek.  Bízik benne, hogy a lakosok is elégedettek lesznek. Mindenki úgy fogja 
értékelni a rendőri tevékenységet, ahogy van.  Kéri a kapitány urat és az őrsparancsnok 
helyettes urat, hogy a következő napirendi pont tárgyalásán maradjanak még, mert ez is 
kapcsolódik az elhangzottakhoz.  Javasolja a rendőrségi beszámoló elfogadását. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
80/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Monori Rendőrkapitányság Maglódi Rendőrőrs 
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Felelős: Gál Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Pályázat benyújtása a Belügyminisztériumhoz térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésére 

 
Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban két rész található. Kiírásra került a 

Belügyminisztérium által a már 3 éve működő kamerarendszer bővítését célzó pályázati 
lehetőség. Ebben a képviselő-testület ismételten el tud indulni. 2011-ben elkészültek tervek,  
akkori pályázaton nem nyertünk.  2011-ben saját erőből kívántuk elindítani a fejlesztést, de 
az engedélyezési eljárás során megakadt a folyamat.  A villanyoszlopokra történő kamera 
kihelyezéshez  ELMŰ engedély is szükséges.  A következő pályázaton szintén nem sikerült 
nyerni. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy nem építi ki a teljes kamerarendszert; 
viszont az  intézményeknél folyamatos fejlesztést hajt végre. A vasúti megálló és a mellette 
tervezett parkoló bekamerázása különválik az említettektől. A központban és az 
intézményekben elkészült a kamera kihelyezés. A mostani pályázat benyújtásához 
szükséges a képviselő-testületi határozat. A Kapitány úr ígéretet tett, hogy egy mellékelt 
levéllel segíteni fogja a pályázatunkat.  A kiírás szerint akkor lehet pályázni, ha növekedett 
a bűncselekmények száma; illetve a 2. pontban szerepel, ha az adott önkormányzat már 
pályázott és nem nyert. Ez utóbbi miatt mi is be tudjuk adni a pályázatot. Teljes területre 
kell az anyagot elkészíteni, 100 %-os támogatásra lehet számítani.  A teljes települési 
rendszer kiépítésére pályáznánk. 

 
Hosszú János képviselő: Tudjuk azt, hogy a Kormányunk odafigyelően ossza a pénzeket. 

Tudható-e, hogy mekkora ez az összeg? Arányos a település méretéhez képest? Kikéri a 
kapitány véleményét. De ő úgy gondolja, hogy legyen először egy alap kamerarendszer – 
amely a bejövő utaknál figyelné a dolgokat.  Ha egész településre vonatkozik a 
fejlesztésünk, akkor az nagyon nagy összeg. Lehet, hogy emiatt ettől elesik újra Ecser. 

 
Gál Zsolt polgármester: A kamera rendszer tervei kétféle variációra készültek.  I. ütem  2,7 -

4,3 millió Ft közötti költséggel, ami az intézményeinket és a bejövő utakat figyelné; itt 7 db 
kerülne kihelyezésre. A másik rendszer magasabb számú kamerával számol. Nem a kamera 
szám okozza a problémát. A fő központ kiépítése emészti fel a nagyobb összeget; szinte 
majdnem mindegy mennyi kamerát kötnek be rá. Maga az informatikai rendszer, az 
adatátvitel a magas összeg. Ennek két variációja van: külön kiépítenek egy optikai 
kábelhálózatot. De itt gondot okoz, hogy a bejövő vonalat a vasút feletti átvitellel kellene 
megoldani. Ez drágítja jelentősen a beruházást. A másik megoldás – rádióhullámos – kábel 
nélküli,  ez iszonyatosan drágítja a rendszert.  Magát a központot meg kell valósítani.  A 
bejövő utakat célszerű figyelni, ill. frekventáltak kereszteződéseket. Ezen nem tudunk 
spórolni, ez 70-80 -%-a az összberuházásnak. 

 
Szmodics Róbert kapitányságvezető, meghívott: A 28/20124. BM rendelet  I. szakasz b) 

pontja az írja, hogy a támogatás után várhatóan jelentős bűncselekmény csökkenést vár. 
Minden térfigyelő rendszernek van ilyen hatása. Élő példa a monori; amit 2010-ben 
szereltek fel és ez lecsökkente 600 átlagértékre a bűncselekmények számát.  A mentális 
hatás – visszatartó erő a kamera.  A pályázat vonatkozásában rendőri szakmai igazolást 
kellett adni, amit már jóvá is hagyott. IV. 23-ig az igazolást eredetben tudják csatolni.  
Hosszú János képviselő felvetésére válaszolva elmondja, az önkormányzat stratégiájának 
megfontolását javasolja. Ha ténylegesen óriási értékű a bekerülési költség, akkor lehet, hogy 
az elbírálásnál egy Ecser méretű település és bűncselekmények számának viszonyát úgy 
fogják mérlegelni. hogy más település lehet fontosabb.  Bár lehet, hogy fontos egy jó 
központot megcélozni, kevesebb kameraszámmal; feltehetőleg olyan számban amire a 
rendőrkapitányság is rábólint. De a polgármesterrel ért egyet, ez a nagyobb költség. 
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Emlékezete szerint 12 pontot jelölt  meg szakmai javaslata mellé.  Úgy gondolja, hogy maga 
a lehetőség kihagyhatatlan. A pályázaton mindenképpen el kell indulni. Ecseren is 
mindenkit biztosít, aki indulni kíván, meg fogja kapni a megfelelő szakmai támogatást. A b) 
pontra hivatkozva várható a bűncselekmény csökkenés, monori példa a legjobb.  Monor is 
indul ezen a pályázaton. Reméli, hogy minden pályázat valamilyen szinten nyerni fog. 

 
Gál Zsolt polgármester: A pályázathoz elektronikus úton kell kitölteni az adatlapot.  pontos 

utca megjelöléssel és kameraszámot is meg kell határozni. Az értéket meg tudjuk adni, de a 
kamera állást el kell dönteni.  Vagy bízza meg a testület a polgármestert, hogy az 
őrsparancsnok segítségével meghatározzák a helyeket.  A tavaly előtti tervünkben 7 db 
szerepelt, az összeg 2,7 – 4,3 millió volt. Nagyságrendileg  4,3 millió Ft keretösszeg 
szükséges.  Ha 12 kamerát célozzuk meg, akkor emelkedik az összeg. Kéri a testületet, hogy 
határozza meg a fejlesztési pontokat. 

 
Szilágyi Károly alpolgármester: Az javasolja, hogy mi ne ötleteljünk. A szakmai segítséget 

vegyük igénybe. A rendőrök látják, hol és milyen súlyosabb bűncselekményeket gátol a 
kamera és hol fordulnak elő leggyakrabban. 

 
Hosszú János képviselő: A 4,3 millióba benne van a központ, és a végpontok? 
 
Gál Zsolt polgármester: Mivel az ajánlat 2011. évi, ezért frissítést kért. Egyébként benne van 

a központ, az összeköttetés és a 7 db kamera.  
 
Hosszú János képviselő: Úgy látja, kellő tapasztalattal rendelkezik az őrsparancsnok asszony, 

hogy jó megoldás irányába menjünk el. 
 
Dr. Petky Ferenc képviselő: Azt javasolja, hogy azokat az utcákat, és területeket jelöljenek 

meg, ahol közintézmények és környéke van. Ez legyen az elsődleges, II. sorban a bevezető 
utak és a bejáratok végpontjait figyelje a rendszer. 

 
Gál Zsolt polgármester: Az eredeti tervben is így volt.  A közintézményekhez tartozik a posta 

is, a központi tér, az óvodák, a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, a főutak és fontos 
kereszteződések. A vasútállomásra külön kamerát terveztettünk.  Lehet, hogy meg tudjuk 
oldani, de magát a várótermet is kell védeni.  Párhuzamosan ezt is vizsgálni kell. A kisebb 
látósugarú rendszer nem akkora tétel.  Tavaly még nem tudtunk ebben előbbre jutni. 

 
Barta Zoltán jegyző: El kell különíteni a két dolgot. A térfigyelő kamera a közterületekre 

irányul, a Máv épület és környéke biztonsági kamera.  Amikor kidolgoztuk a tervet, 
pontosan ezt vettük figyelembe, optimális költségfelhasználással. Ilyen technikai 
fejlesztésnél közismert, hogy minden ilyen dolognál csillagos ég a határ. Rengeteg 
megoldás létezik. Ha nyerünk is, akkor remény teljes rendszert kell kivitelezni. Reálisan 
megvalósítható a program.  

 
Gál Zsolt polgármester: Javasolja a testületnek, hogy határozatban járuljon hozzá a pályázat 

beadásához. Bízza meg a polgármestert, hogy a maglódi rendőrőrsparancs segítségével a 
frekventált pontokat egyeztesse le, és max. 12 helyszínre kamera felszerelésére a pályázatot 
nyújtsa be. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
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81/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet szerint a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a 
pályázatot nyújtsa be oly módon, hogy előzetesen egyeztessen a maglódi rendőr 
őrsparancsnokkal a frekventált pontok tekintetében, maximum 12 helyszínre kamera 
felszerelésére. 
Felelős: Gál Zsolt polgármester 
Határidő: 2014. április 23. 
 
 
Gál Zsolt polgármester: Ehhez a napirendhez még egy kiküldött anyag kapcsolódik: Hosszú 

János képviselő indítványa.  Az I. részében említett  Kálvária lakódombon kamerák – 
térfigyelő rendszer tanulmány elkészítése - mivel már meg volt tervezve - az előbbi döntés 
oka fogyottá vált.  Az indítvány második részében szerepel, hogy a polgármester kezdjen 
haladéktalan tárgyalást a rendőrkapitánysággal a körzeti megbízotti létszám egy fővel való 
növeléséről. 

 
Szmodics Róbert kapitányságvezető, meghívott: Kezdhetünk tárgyalásokat. A statisztikai 

adatok – bár a Kálvárián lakókat kellemetlenül érintette - 4 db esemény történt. Azért, hogy 
egy több millió Ft-os költségbe kerülő  rendőrt telepítsünk egy feladatra – az előbb említett 
célfeladatra – drágább intézmény, mint a térfigyelő rendszer.  Egy új körzeti megbízotti 
státusz létrehozása sajnálatos módon nem járható. Bár korábban is kapitányságvezetői 
javaslat volt, de ez belügyminiszteri hatáskör. Maga az állománytábla megnyitása csak 
miniszteri engedéllyel lehetséges.  Szakmai beavatkozást nem igényel.  Tárgyalni lehet, de 
az állománytábla módosítást el fogják utasítani.  Igazából egyelőre nem tud jobbat mondani.  
Ha a bűnügyi helyzet oly mértékben leromlana ezen a területen, akkor sem igazán fogják 
támogatni ezt a kérést. A maglódi őrs azon dolgozik, hogy ez a helyzet pont javuljon. Ecser 
egyébként különleges helyzetben van, mert a körzeti megbízottnak önálló gépkocsija van.  
A Pest megyei körzetekben kivételes, hogy saját gépkocsira üzemanyag támogatást is kap. 
Elmondható, hogy egy nem ecseri méretű településen – Pilisről van szó -  a teljes lakossági 
biztonsági faladatokat kell a körzeti megbízottnak egyedül ellátnia.  Ulicza Balázs r.tőrm. 
sokkal jobb helyzetben van. Az előbbi kollegának csak szolgálati telefonja van.  Ecser ebből 
a szempontból mind anyagilag, mind technikailag jobban van ellátva. A kapitányság kellő 
komolysággal és szakmai alapossággal kezelte Ecser egyedi problémáit.  A közterületi 
óraszámok ezres tételben nőttek. 

 
Gál Zsolt polgármester: Az esetleges kmb-s létszám növeléséről már 2012. év végén - 2013. 

elején beszéltünk. Az akkori betörési hullám lényegesen nyugtalanítóbb volt, mint a mostani 
1 alkalom, mely kapcsán több ecseri elkövető is érintett volt. Már akkor is az volt az 
információ, hogy a fokozottabb problémánál sem volt megoldható a bővítés. 

Ezek után megkérdezi Hosszú János képviselőt, hogy fenntartja-e a javaslatát? 
 
Hosszú János képviselő: Továbbra is fenntartja a javaslatát. Bízik benne, hogy a minisztérium 

dönthet számunkra kedvezően. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető, meghívott: Nem zárkózik el a tárgyalásoktól.  Ecser 

jelenleg már körbe van véve rendőrőrssel.  Vecsésről megerősítésként sokkal nehezebb volt, 
mint Gyömrőről megközelíteni Ecsert.  2012. óta nem önálló szigetek az őrsök, a 
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tevékenység irányító központ folyamatosan figyeli a rendőri reagálásokat és a 
bejelentéseket. Vecsés, Üllő és Maglód, valamint Gyömrői rendőrőrs összehangoltan 
mindig is végeztek saját ellenőrzéseket. Az együttműködés folyamatos a parancsnokok 
között.  Ezért lehet például most is a kálváriai ellenőrzést fenntartani. 

 
Gál Zsolt polgármester: Azt javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel a monori 

kapitányságot, hogy járjon el abban az ügyben a körzeti megbízotti létszám egy fővel 
bővíthető legyen. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
82/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Monori Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy járjon el abban az ügyben, hogy az ecseri 
körzeti megbízotti létszám egy fővel bővüljön. 
Felelős: Gál Zsolt polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
Gál Zsolt polgármester: A napirend lezárva;  18.48 - 18.50 között rövid technikai szünet. 
 

3.) Gyermekvédelmi beszámoló 
 
Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagot látta minden képviselő, a bizottság tárgyalta. 
 
Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 

egyöntetűen elfogadásra javasolja a gyermekvédelmi beszámolót. 
 
Barta Zoltán jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy minden tavasszal a gyámhatósági 

szervek is áttekintik tevékenységüket. Ecseren a Vecsési Családsegítő és  Gyermekjóléti 
Szolgálaton keresztül történik az ellátás. Ők készítették el a beszámolót, mely tartalmazza a 
statisztikai és kliens forgalmat. A társulásban végzett tevékenység olyan előny számunkra, 
hogy a szakemberek és anyagiak tekintetében optimálisnak mondható az ellátás. További 
előny, hogy a gyermekvédelmi szolgálat helyben van, ügyfélfogadás elérhető. Több olyan 
dolgozójuk van, aki családokhoz is kijárnak. A védőnői szolgálattal, pedagógusokkal, 
óvodapedagógusokkal közösen jelzőrendszert működtetnek a problémás esetek feltárására, 
úgy is, ha maga a fél nem jelentkezik. Az intézményvezető Tárnokiné Törő Krisztina küldte 
el az anyagot kérésünkre. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót, 
melyből részletesen áttekintést kaphatott a testület a munkájukról. 

 
Dr. Petky Ferenc képviselő: A beszámoló 2. pontjáról beszéljenek. A pszichológusi ellátás 

szerepel itt is szerepel. Akkor ez az, ami valójában nem is működik?  Múlt havi döntésünk 
alapján engedélyt adtunk, hogy magán jelleggel történjen az ellátást.  Tavaly működött-e 
államilag finanszírozottan? A táblázatban az szerepel összesen, 7 esetben került ellátásra 
pszichológiai eset.   

 
Barta Zoltán jegyző: Ezek nem azok az esetek, amelyekről mi korábban beszéltünk. Az 

oktatási, nevelési intézményekben ellátandó feladatokat végzik a Pest megyei szolgálaton 
keresztül.  A mostani beszámolóban  a Családsegítő Szolgálat által ellátandó területről 
beszélünk. Olyan szakfeladatokat tudnak ellátni, ahol szükséges és erre vannak olyan 
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megbízásaik, melyekben jogászi, vagy pszichológiai szakember kell.  Tárnokiné Törő 
Krisztina intézményvezető klinikai szakpszichológus. 

 
Gál Zsolt polgármester: Az elmúlt ülésen a pedagógia szakszolgálati feladatokkal 

kapcsolatban beszéltünk, ezt a térségünkben Üllő látná el. Ide tartozik az  iskolai és óvodai 
logopédia, fejlesztő pedagógia, stb. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat teljesen 
másik szervezet. A tevékenységén belül látja el a problémás eseteket. Ez nem iskolai vagy 
óvodai feladat.  

 
Barta Zoltán jegyző: Ezekben az esetekben már sokkal problémásabb dolgokról beszélünk, 

melyet a gyermekvédelem lát el. 
 
Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem nagyon érti a rendszert.  Összesen hány társulásnak 

vagyunk tagjai? A kettő között van-e átfedés vagy különbség? 
 
Barta Zoltán jegyző: Képviselő-testületi döntés alapján több társulásnak vagyunk tagjai.  

Egyik a Vecsési székhellyel működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és van a 
Gyömrői székhelyen működő Szociális Szolgáltató Központ társulás.  Itt időskorúak nappali 
ellátása, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítség nyújtás az ellátott feladat. 
Ezen kívül Monoron a társuláson keresztül működik a főépítészi munka. 

 
Dr. Petky Ferenc képviselő: Konkrétan a gyerek pszichológiai ellátásban van-e átfedés? 
 
Barta Zoltán jegyző: Itt nincs átfedés, minden beszámolóban megjelent eddig is, amit tárgyalt 

és jóváhagyott a testület, milyen tevékenységeket végeznek. Ezeket a társulási 
megállapodásokat is mindig a testület hagyta jóvá. Arra mindig is ügyeltek a települések, 
hogy egy feladatot két helyen ne finanszírozzanak. Egyébként erre nem is kaptak volna 
engedély a Kormányhivataltól és pénzt sem. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
83/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a 2013. évi gyermekvédelmi beszámolót. 
Felelős: Gál Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4.) Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata és jóváhagyása 

 
Gál Zsolt polgármester:  Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető megküldte a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat SzMSz-t és  kéri annak jóváhagyását. 
 
Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Itt jogszabály változások miatt volt szükség a módosításra.  

Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az SzMSz módosítást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
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84/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat  
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Felelős: Gál Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

5.) Az Andrássy utcai Óvoda pályázata nemzetközi együttműködésre 
 
Gál Zsolt polgármester: Az óvodavezető küldött levelet, hogy Európa Uniós pályázaton 

vennének rész, kérik a hozzájárulást. 
 
Szeverné Csekei Csilla képviselő: A 2. sz. Óvoda már nem első alkalommal vett részt hasonló 

pályázaton. Az Oktatási és Szociális Bizottság  3 igen szavazattal javasolja a pályázaton 
való indulást. 

 
Hosszú János képviselő: Nem tudja kivenni ebből a pályázati kérelemből, hogy mi az a nagy 

összeg, amit nyerne az óvoda?  Nincs összegszerűsítve,  és ezek a pályázatok általában 
utófinanszírozottak, így az ideig költségvetésből mit jelent számunkra? 

 
Gál Zsolt polgármester: A pályázat előfinanszírozott 80 %-ban, és utólag 20 %-ban.  Azért 

jelentős támogatásra lehet számítani, mert nemzetközi részvételű: cseh, szlovák, lengyel és a 
2. óvoda révén magyar partnerek. A szlovák fél a pályázati koordinátor; pontos összeget 
még nem tudnak.  Mivel 100 %-os támogatású a pályázat, így óriási jelentősége nem lesz, 
hogy mekkora költséggel jár.  Petky doktor közbevetett kérdésére válaszol: a 2. sz. Óvoda  
már nyert hasonló pályázaton.  

 
Hosszú János képviselő: Azt írja az óvodavezető, hogy évente próbálkoznak és 2009 óta nem 

nyertek? 
 
Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető: Amikor ők voltak a pályázó - koordinátorok, akkor 300 

eFt körüli összegről kellett számlával elszámolni. 
 
Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Valami hasonló nemzetközi pályázaton volt már, hogy 

nyertek. Ezért is próbálkoznak minden évben. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
85/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a 2. sz. Óvoda  az EAC nemzetközi pályázaton  
„egészséges gyermek – boldog gyermek” projekten résztvegyen.  
A kiírt pályázati feltételek nem tartalmaznak önerőt. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
  Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 
Határidő: folyamatosan 
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6.) 2013. évi pénzügyi beszámoló 
 
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2013. évi pénzügyi beszámolót és 

3 igen, 1 nem szavazattal javasolja a zárszámadás elfogadását a testületnek. 
 
Hosszú János képviselő: Tegnap volt két kérdése a bizottsági ülésen.  
 
Gál Zsolt polgármester: A biomassza kazánra vonatkozott a kérdés:  4.752.950 Ft volt a két 

kazán. A költségvetésben benne van a teljes bekerülési költség. 
 
Hosszú János képviselő: Elég sok pénzbe került a Zrínyi utcai szivattyú felújítás. Ez hogyan 

terhel minket? 
 
Gál Zsolt polgármester: Nem mi fizetjük, de a mi költségvetésünkben is megjelenik. Bérleti 

díjat fizet a DPMV  a hálózat üzemeltetése kapcsán. A megállapodás alapján – hasonlóan a 
korábbi szolgáltatóhoz - cserében a fejlesztés, felújítás költségeibe ily módon beszállunk. 
Ennek megfelelően került a költségvetésünkbe. 

 
Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető: Erre vonatkozóan volt költségvetés módosítás év közben. 
 
Gál Zsolt polgármester: Nekünk plusz kiadásba nem kerül, érdemben megkapjuk a tétel másik 

oldalát a bérleti díjból. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – megalkotta 
az alábbi rendeletét: 
6/2014.(IV.16.) sz.  rendelet 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotta a 6/2014.(IV.15.)  rendeletét az önkormányzat 
2013. évi költségvetési zárszámadásáról. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. 
évi CXCV. törvény 91.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési 
zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.  
1. §  
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást az 1 – 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően  

499.403 eFt teljesített bevétellel  
477.436 eFt teljesített kiadással  
   -4.118 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.  

(2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. sz. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(3) Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését az 2/1, 
2/2, 2/3, 2/4, 2/5. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
2.§  
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 
4. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.  
3. §  
(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 
az 5/a. és 5/b. sz. melléklet szerint fogadja el.  
(2) A többéves kihatással járó döntésekről származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 
alakulása a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  
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(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
4. §  
Az önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi előirányzatának teljesítését részletes 
tagolásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.  
A pénzeszközök változásának bemutatását a 13. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.  
5. §  
Az Európa Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek-kiadásainak 
bemutatatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.  
6.§.  
Az önkormányzat és intézményei 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – 11/a. és 
11/b. sz. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 3.898.385 eFt-ban állapítja meg.  
7. §  
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2013. évi egyszerűsített mérlegét, 
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az 
egyszerűsített eredmény-kimutatását a 9/a., 9/b., 9/c. és a 9/d. sz. mellékletekben foglaltak 
szerint hagyja jóvá.  
(2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. sz. mellékletnek megfelelően 
engedélyezi.  
(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.  
(4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő 
átvezetéséről gondoskodni köteles.  
8. §  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 Gál Zsolt Barta Zoltán  
 polgármester  jegyző 
 
 

7.) 2013. évi pénzmaradvány elszámolás    
 
Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagból szintén látszik, mekkora a 2013. évi 

pénzmaradványunk. 
 
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és intézményenként hoztak 

javaslatot.  3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a bizottság a 
Polgármesteri Hivatal, az 1. Óvoda, a  2. Óvoda, a művelődési ház, és az önkormányzat 
pénzmaradvány elszámolását 5 db külön határozatban. 

 
Hosszú János képviselő: Olyan javaslata lenne az intézmények irányába, hogy ösztökéljük 

őket a jó gazdálkodásra:  ne kerüljön vissza teljes mértékben a pénzmaradvány az 
önkormányzathoz, hanem maradjon náluk egy része, amit a következő évben 
felhasználhatnak.  Jól gondolkozó gazdálkodásra ösztökélné őket.   

 
Gál Zsolt polgármester: Pont az ellenkezőjét döntötte el a testület tavaly. Ennek indoka az 

volt, hogy az egyre szűkösebb helyzet miatt, gyűjtse össze az erőit az önkormányzat.  A 
központi költségvetés felől is ugyanez a tendencia.  Szűkösen finanszíroz, és ha szükséges, 
akkor pályáztat. A feladatalapú finanszírozással nem keletkeztet maradványt. Úgy gondolja, 
hogy ugyanezt a kormányzati törekvést tartsuk meg mi is az intézmények felé. 
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Barta Zoltán jegyző: Tegnap a bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy pont ez az összeg 
felhasználható az iskola bővítéshez önerőként. 

 
Hosszú János képviselő: Nem most, hanem a következő évre vonatkozólag javasolja.  Ha 

meghatározunk a költségvetésben egy összeget, amit felhasználhat az adott intézmény. Így 
nincs szerepe a takarékos gazdálkodásra, pénzmaradvány képzésre, mert vissza kell adni az 
önkormányzatnak. 

 
Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető: Amikor meghatározunk egy intézményi költségvetést, 

akkor  van egy kiadási és bevételi oldal. A kiadási oldalra az intézmények kérésének 
megfelelő tételeket tervezzük, a bevételi oldal egyrészt a saját bevételből, másrészt az 
önkormányzati finanszírozásból tevődik össze.  Lehet, hogy év végén marad x összeg, és ez 
el van vonva a pénzmaradványként az intézménytől, de ezzel a finanszírozási oldal 
növekszik. 

 
Szilágyi Károly alpolgármester: Úgy  gondolja, hogy a vezetők maximálisan jól osztják be a 

pénzt, igyekeznek már a tervezésnél is optimalizálni a kiadásaikat. Ezek alapján már nem 
igazán tudnak  megszorítani a költségeken. Nem látja indokoltnak, a spórolás címén a 
gyerekektől elvonni. 

 
Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető: Év közben is minden számlát látunk a hivatalban, ha 

probléma van rögtön jelezzük az intézményvezetőknek. Többször végzünk elemzést, az 
intézményvezetővel napi rendszerességű a kapcsolat, ebben teljesen partnerek.  Mindig 
tudjuk kezelni a rendkívüli eseteket is. 

 
Gál Zsolt polgármester: Nem is olyan nagy összegek a maradványok. Eleve a tervezés úgy 

történik, hogy a fejlesztés, felújítás költsége kikerül tőlük.  A működési kiadás is alapszinten 
van.  A mostani maradványt nem osztjuk szét, a következő évben tárgyaljuk újra. 

Intézményenként teszi fel szavazásra a pénzmaradvány elszámolást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
86/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja az 1. sz. Óvoda 2013. évi  
pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
  Petneházi Tamásné  óvodavezető 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
87/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a 2. sz. Óvoda  2013. évi  
pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
  Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 
Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
88/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 
Könyvtár  2013. évi pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
  Dévényi Gáborné  igazgató 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal –  2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
89/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2013. évi  
pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
  Barta Zoltán  jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
90/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az előterjesztés szerint az Önkormányzat 2013. évi  
pénzmaradvány elszámolását elfogadja és annak 100 %-át 
az önkormányzatok kiegészítő támogatásának csökkentésére fordítja.   
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

8.) Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 
 
Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzatoknak 2013. óta nem kötelező könyvvizsgáló 

alkalmazása. Ettől függetlenül a hatékony munka elősegítése miatt tavalyi évben tovább 
foglalkoztatták a KF Audit Kft-t. Azt kéri a testülettől, a következő időszakra is támogassa a 
megbízási szerződés megkötését.  A tevékenységük nagyon sokat segít a pénzügyeseknek és 
az előterjesztések áttanulmányozásával, a pénzügyi kérdések átvizsgálásával. Kéri a 
testületet, hogy továbbra is változatlan feltételekkel biztosítsa a cég megbízását. 

 
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság döntése alapján gyakorlatilag 4 igen 

szavazattal javasoljuk a szerződés meghosszabbítását. 
 
Hosszú János képviselő: Ha lehet – nem olvasta át a szerződést – a költségvetés és annak 

módosításai átvizsgálása  legyen benne tételesen. 
 
Gál Zsolt polgármester: Benne vannak ezek a pontok. 
 
Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető: Egyébként is folyamatosan vizsgálnak minden 

költségvetést érintő változást. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
91/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a K.F. Audit Gazdasági és 
Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel könyvvizsgálói munkára a 2014. évre  
vonatkozóan kössön szerződést 300.000 Ft + ÁFA díj ellenében. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: folyamatosan 2014. évi zárszámadásig 
 
 

9.) Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés támogatására 
 
Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 

egyöntetűen javasolja a pályázaton való indulást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
92/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot kíván benyújtani a 20/2014.(III.20.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek 
szerint a szociálisan rászoruló gyermekek nyári gyermekétkezetésének támogatására. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
  Földváryné Martinovics Mónika  élelmezésvezető 
Határidő: 2014. V. 07. 
 
 

10.) Ecser Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve 
 
Gál Zsolt polgármester: A közbeszerzési tervet előírás alapján meg kell alkotnia az 

önkormányzatnak.  Jelen pillanatban két ilyen esetről tudunk.  Első a kommunális 
hulladékszállítás, a másik az útépítéssel kapcsolatos közbeszerzés. Erre vonatkozóan még 
nincs meg a teljes előterjesztés, a következő testületi ülésre vagy rendkívüli ülésre tudja 
hozni az anyagot. 

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

2014. évi közbeszerzési tervet. 
 
Hosszú János képviselő: A 9,2 millió Ft  településrendezési fejezetben szereplő tétel nem a 

közbeszerzési értékhatár fölött van? 
 
Gál Zsolt polgármester: Még nem biztos, hogy ebben az összegben hajtjuk végre. A 

tervezésre és eszközbeszerzésre lehet felhasználni ezt a keretet. Jelen pillanatban az 
ajánlatokat kérjük be; a pontos bekerülési költség nem ismert. Egyébként bármikor 
bővíthető a közbeszerzési terv. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
93/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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az alábbiak szerint elfogadja a 2014. évi közbeszerzési tervét: 
- Ecser nagyközség közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék 

gyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra átadása 
- Útépítés 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 
 

11.) Közbeszerzés kiírása szemétszállításra 
 
Gál Zsolt polgármester: A testület úgy döntött, hogy közbeszerzés kiírás előkészítését 

elindítjuk a lakossági kommunális hulladékszállításra. Lelassult a folyamat, mert a 
folyamatos változások nehezítik a döntést.  A hulladékgazdálkodási törvény változása miatt 
átalakult egy kicsit a piac.  Az előző testületi ülésen volt egy napirendi pont, melynek 
keretében a gyáli önkormányzati kft-ben való tulajdonrész vásárlással foglalkoztunk. A 
részleteket vonatkozó információt nem tudtak adni a gyáliak sem. Javasolja elindítani a 
közbeszerzési kiírást a határidők betartása miatt. A feltételek alapján már a gyáli cég is 
indulhat.  Most van az utolsó időpont, hogy az ASA szerződés lejárta előtt új szolgáltató 
megválasztására sor kerüljön. A tegnapi bizottsági ülésen több kérdés elhangzott. Meddig 
van a szemétszállítás gyűjtési ideje? Miért csak 6 óráig van, nem lehetne akár este 8-ig?  Be 
lehet-e ezt korlátozni bármeddig? Mostani szerződésünkben 10 óráig vihetik el a szemetet. 
Mekkora forgalmat produkált az előző cég?  35, ill. 25 milliós nettó árbevétel.  A 
hulladékgazdálkodási törvény változása miatt több olyan cég indulhat, aki tudja teljesíteni a 
feltételeket  - bár lehet nagy cég áll mögötte -. A régiek – nem önkormányzati vagy állami 
tulajdonúak, vagy nincs még engedélyük - június, ill. júliusig szolgáltathatnak. Ha a 
feltételek között magasabb összeget határozunk meg, akkor kizárhatjuk a kisebb cégeket.  A 
feltételek között szerepel két éves működési háttér.  Kérdés, hogy célszerű-e ezt is előírni? A 
gyáli cég is most kapta csak meg az engedélyt.  Lehet, hogy elég lenne egy év előírás. Ha 
megszabjuk, hogy a pályázó cég ne csak egy településen végezzen szolgáltatást; nem biztos, 
hogy jó.  Ezzel is óvatosan kel bánni.  A maglódi, a gyáli, a vecsési cégek is csak egy helyen 
látnak el szolgáltatást.  Ezzel őket kizárjuk. Nem marad olyan cég, aki tud szolgáltatni.  Nem 
javasolja felemelni az értékhatárt.  Középfokú környezetvédelmi technikus alkalmazás 
előírása elegendő;  nem kell felsőfokú végzettségű, megfelel a törvényi feltételeknek.  5 éves 
szerződésről beszéltünk. Viszont most a kormányzati szándék a közszolgáltatások terén a 
nonprofit vállalkozás irányába történő elmozdulás. Így lehet, hogy nem lesz jó az 5 éves 
kötelezettség. Nekünk most kell megoldani.  Minél jobban leszűkítjük a kört, annál 
nehezebben tudunk dönteni.  Még akkor is előfordulhat, hogy nem tudunk választani 
győztest. Ebben az esetben a katasztrófavédelem kijelölhet szolgáltatót, vagy csatlakozunk 
másik önkormányzati tulajdonú céghez. 

 
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottak alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy az indokok helytállóak lehetnek. Ennek fényében javasoltuk 4 
igen szavazattal a közbeszerzés kiírását. Megvitattuk a kérdéseket, részben jogosak voltak az 
általunk adott felvetések.  De végül úgy döntöttünk, hogy az alapfeltételekkel kiírva induljon 
a közbeszerzés. Legutóbb is csak az ASA indult;  ne szűkítsük tovább a lehetőségeket. 
Nézzük meg így a jelentkezőket. Ne kerüljön szakmaiatlan kézbe a szolgáltatás.  

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 



 16 

94/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
közbeszerzési pályázatot ír ki Ecser nagyközség közigazgatási területén  
keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra  
átadása szemétszállítási szolgáltatásra. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 

12.) A Rákos-mezeje AGRO Kft. ajánlata önkormányzati tulajdonú ingatlan 
bérletére 

 
Gál Zsolt polgármester: Kaptunk egy ajánlatot a Rákosmezeje AGRO Kft.-től, hogy a 2014. 

december 31-ig érvényben lévő szerződésünket hosszabbítsuk meg 2020. december 31-ig. A  
megállapított magasabb bérleti díjat fizetné. A vagyonrendeletünk erre nem ad így rá 
engedélyt.  A mellékletben szerepel, hogyan lehetséges. 

 
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a testületnek, a 

szerződés lejártát megelőző időszakban foglalkozzon a kérdéssel. A vagyonrendeletünkben 
foglaltak alapján nem hosszabbíthatjuk meg , új pályázatot kell kiírni. A cél, hogy a terület 
ne maradjon művelő nélkül. Az általunk alkotott rendeletet ne módosítsuk.  Írjunk ki új 
pályázatot. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
95/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Rákosmezeje AGRO Kft. 06/53. hrsz.-ú terület haszonbérleti szerződési ajánlatában 
foglaltakkal az önkormányzat csak a szerződés lejártát közvetlenül megelőző időszakban 
(ősszel) kíván foglalkozni. 
Az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően pályázatot kíván kiírni a 
haszonbérletre. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: 2014. november 30. 
 
 

13.) Pályázat beadása idősbarát önkormányzat díjra 
 
Gál Zsolt polgármester: Már tavalyi évben beadtuk a pályázatunkat erre a díjra, de akkor nem 

nyertünk. Ismét beadnánk, ha a testület támogatja;  1 millió Ft támogatást lehet nyerni. A 
nyugdíjas klub évfordulójára szántuk volna, ha nyerünk. 

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

pályázaton való indulást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
96/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Emberi Erőforrások Minisztere és a Belügyminisztere által 
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meghirdetett “Idősbarát Önkormányzat Díj” pályázaton 
részt kíván venni.  
Megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében 
a pályázatot nyújtsa be. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: 2014. VI. 05. 
 
 

14.) Háziorvosok kérelme a labor szolgáltatások további támogatására 
 
Gál Zsolt polgármester: Másfél évvel ez előtt hozzájárult az önkormányzat a lakosságnak a 

helyben történő vérvétel költségeihez. A háziorvosokkal kötött  szerződést évente kötjük 
meg, a mostani februárban lejárt. Ennek meghosszabbítását kérték a háziorvosok dr. Kóspál 
Lajos és dr. Kovács-Kléh László is. 

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

javasolja a támogatás meghosszabbítását 12 eFt – 12 eFt havonkénti összegben. 
 
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság is támogatta a kérést 4 igen szavazattal oly 

módon, hogy  praxisonként 15 eFt-ot javasol  III.1-től visszamenőlegesen. 
 
Hosszú János képviselő: Horváth Tamás képviselőtől szeretné megkérdezni, hogy a bizottsági 

ülésen rábízott feladat ügyében eljárt-e? 
 
Gál Zsolt polgármester: A bizottsági ülésen azzal bízták meg Horváth Tamás képviselőt, hogy 

beszéljen Kóspál doktor úrral és Kovács doktor úrral, próbáljanak meg együttműködni a 
vérvétel ügyében.  Akár együttesen meg tudnák oldani úgy, hogy  mindkét körzet betegeitől 
az asszisztensek hetente – váltásban – levennék a vért és csak egyikőjüknek kellene bevinni 
a laborba. Előző esetben – dr. Varga Ágnes háziorvossal - nem élt ezzel a lehetőséggel. 
Bízunk benne, hogy az együttműködés létrejön. 

 
Hosszú János képviselő: Javasolja ne csak a vérvétel ügyében, hanem összességében legyen 

jó irányú kapcsolatteremtés a két háziorvos között. 
 
Horváth Tamás képviselő: Abszolút egyetért ebben a kérdésben Hosszú János képviselővel. 

Még nem sikerült beszélnie a doktorokkal. 
 
Gál Zsolt polgármester: Mindannyian egyetértünk, hogy a lakosság érdeke a két orvos jó 

együttműködése. Előző szándék is az volt másfél évvel ezelőtt.  Nem hiszi, hogy „kívülről” 
beavatkozva tudnánk befolyásolni a helyzetet. 

 
Horváth Tamás képviselő: Az anyagi érdekük is az lenne, hogy együttműködjenek,  mert 

tudomása szerint már nem Gyömrőre, hanem be kell hordani Maglódi útra a laborba a levett 
mintákat. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
97/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a háziorvosi ellátás keretében a helyben történő vérvételt továbbra is 
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támogatja  praxisonként havi 15 000,- Ft összegben; a  korábbi szerződés lejártát követő 
időponttól, 2014.III.01-től 2015. II. 28-ig. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő:  2014.III.01-től  2015.II.28-ig 
 
 

15.) Kérelem a Hunyadi u. 11. sz. előtti közvilágítási lámpatest létesítésére 
 
Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzat kapott egy kérelmet a Hunyadi utca 11 sz. alatti 

lakostól, melyben 3 dolgot vetett fel. A Hunyadi utcában több oszlopon nincs lámpatest, 
sötét az előtte lévő szakasz. Másik felvetése, hogy helyezzünk ki fekvőrendőrt, mert az ott 
közlekedő autók gyorsan haladnak. 3. kérés, miszerint 30 km-es sebességkorlátozás eddig 
nem volt kitáblázva, amit időközben már megtettünk. A fekvőrendőrt nem tudja támogatni a 
bizottság, a lámpakihelyezést igen. 

 
Barta Zoltán jegyző: A bizottsági ülés után többször végigment a Hunyadi utcán, és 

megszámolta:  8 oszlop van az utcában, 4-en van lámpa. A kérelmező előtti oszlopon nincs.  
A szabványnak megfelel, mivel minden második villanyoszlopon van közvilágítási lámpa. A 
kérelmező úr egy kicsit megelőzött minket, mivel nagy erejű fényvetővel világítja meg az 
autóját. Bár azt nem tudja, hogy egész éjszaka világít-e? 

 
Horváth Tamás képviselő: Ezek alapján revidiáljuk az eddig álláspontunkat? 
 
Hosszú János képviselő: Ha hozzájárulunk, akkor holnap után mindenki előtt kérik a 

közvilágítást. 
 
Horváth Tamás képviselő: Ezzel lehet, hogy egy kérelem lavinát indítunk el. 
 
Hosszú János képviselő: A bizottsági ülésen úgy értelmeztük a kérést, hogy két oszlopon 

nincs világítás. 
 
Gál Zsolt polgármester: A kérdéses ingatlan előtti nincs lámpatest,  a másik oldalon  egy 

temető van. 
 
Barta Zoltán jegyző:  A temetőnek a régi ravatalozó bejáratánál van világítás, a parkolónál 

nincs, utána újra van.  Lehet, azt kellene megfontolni, hogy legyen a többi 4 oszlopon is. 
 
Hosszú János képviselő: Ha most támogatjuk a kérést, akkor holnap után több kérés is 

jelentkezik. Vagy úgy döntünk, hogy mind a 4-re teszünk. 
 
Gál Zsolt polgármester: Most van saját világítása az ingatlana előtt,  de ha ez nincs, akkor 

ezen a szakaszon valóban sötét van.  
 
Horváth Tamás képviselő:  Ez esetben nem támogatja a lámpa kihelyezését. 
 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
98/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elutasítja azon javaslatot, miszerint a Hunyadi utca 11. szám  
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előtt közvilágítási lámpatest kihelyezését, valamint fekvőrendőr építését. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

16.) Ecser, Szalaska dűlő 013/193. hrsz. villamos energia ellátása 
 
Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen tárgyaltuk a kérelmet. Úgy döntöttünk, hogy a 

testület abban az esetben járul hozzá az átemelő villamosenergia ellátásához, ha a lakosság 
által elkészített hálózatot nem terheli, ill. a kivitelező a felbontott útszakaszon makadám utat 
hoz létre. Erre a határozatra a kivitelező cég és az ELMŰ megtették a közös ajánlatukat. 

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

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adja ki, ha a kivitelező vállalja, amennyiben az 
elektromos igények meghaladják a hálózati teljesítményt, akkor a szolgáltató Elmű Zrt. 
cserélje nagyobbra az elosztót, valamint a saját költségén makadám utat építsen ki.  A 
legelső tárgyalási alapot sikerült elérni, ami a fő aggályt jelentette, bevállalta a kivitelező és 
a szolgáltató. Kérésként még javasoltuk, hogy a nyomvonalról kapjunk valamiféle 
útmutatást. Valószínűleg ez meg is fogjuk kapni. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
99/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Szalaska dűlő 013/193. hrsz. ingatlan villamos energia ellátása 1kV-os földkábel hálózat 
létesítéséhez a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kiadja.  
A kivitelező nyilatkozatban vállalta, hogy amennyiben a későbbiekben az igények 
meghaladják a transzformátor teljesítményét, úgy az  ELMŰ a transzformátort díjmentesen 
nagyobbra cseréli, továbbá vállalja, hogy a kivitelezési  munkát követően saját költségen 
makadám utat épít. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 

17.) Szóbeli tájékoztató a Kálvária lakódombon történő útépítésekről 
 
Gál Zsolt polgármester: Mostani ülésre  már kiderült, hogy a 112 millió Ft-ot megkapta az 

önkormányzatunk az adósság konszolidációból kimaradt önkormányzatok közül a 2000 
lakos feletti települések között az első 38-ban benne vagyunk.  Tovább kell gondolni, hogy 
mit tudunk megvalósítani. Az előző pályázati anyagban két utat jelöltünk meg, melyet 
szilárd burkolattal kívánunk ellátni. A Szent Antal és a Mikla Pál utca alsó részét. A többi 
utcára mart aszfaltos terítést terveztünk. A Kálvária lakódombon történő útépítésnél  102 
milliót tudunk elkölteni erre a célra.  Most vizsgálják, hogy milyen szélességben és mekkora 
utat tudunk építeni.  2002. évben készültek el az útépítési tervek, de időközben lejárt az 
engedélyünk. A testület korábban ki is választotta azt a céget, aki eredetileg tervezte, hogy 
készítse majd el az új engedélyes tervet.  Rövidesen kapunk új ajánlatot.  Meg kell nézni, 
hogy a kiírásnak megfelelően belefér-e ez a két utcán kívül további út is.  Tájékoztatni 
kívánta a testületet, hogy a közbeszerzési kiírásban így indulunk. Szavazni még nem kell, 
amint van teljes anyag, azt  előterjeszti a testület elé. 
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18.) A Falugyűlés előkészítése 

 
Gál Zsolt polgármester: A falugyűlés a munkaterv szerint május 5-én hétfőn 18 órakor lesz.  

Eddig minden évben arról szólt, hogy az adott évet értékeltük.  Mivel ennek a testületnek és 
a polgármesteri ciklusnak utolsó éve a mostani, ezért az elmúlt időszakot kívánja értékelni. 
Kérdéseket, felvetéseket várja a képviselőktől. 

 
19.42 órától  19.52 óráig szünet. 
 

19.) A „Szép kert, tiszta környezet” pályázat kiírása 
 
Gál Zsolt polgármester: Két évvel ezelőtt úgy döntött a testület, hogy pályázati felhívást tesz 

közzé.  2012-ben kiírtuk a „Szép kert, tiszta környezet” pályázatunkat, amire relatív sok 
jelentkező volt. 2013-ban nem volt jelentkező csak egy érdeklődő. Ezért nem is értékeltek. 
Javasolja, hogy idén írjuk ki újra a pályázatot. Ha lesz jelentkező, akkor augusztus 20-án 
eredményt hirdetünk. 

 
Hosszú János képviselő: Javasolja, ha lesz a pályázati felhívás, akkor a tábla 

adományozásáról ne a polgármester, hanem a munkacsoport döntsön.   
 
Gál Zsolt polgármester: A munkacsoport véleménye alapján lett minden esetben odaítélve a 

díj. Módosítás a pályázati elbírálásnál, hogy a munkacsoport dönt a díj odaítéléséről. 
 
Szilágyi Károly alpolgármester: Ki választja ki a munkacsoportot? 
 
Gál Zsolt polgármester: Az alapfeltételek között az szerepel, hogy a polgármester által felkért 

szakember és a lakóhely szerinti képviselő tagja a munkacsoportnak. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
100/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet Ecser kulturált települési környezetének fejlesztése céljából; 
“Szép kert, tiszta környezet” díjra. 
A pályázat beadásának határideje 2014. május 31., a pályázat elbírálása július 30.  
Az  elbírálást követően a díjazottak részére a polgármester adja át a díjat; erről a Cserfa 
újságban, az önkormányzati honlapon valamint az augusztus 20-ai községi rendezvényen 
hangos bemondón keresztül értesítik a lakosságot. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: 2014. V. 31. 
 
 

20.) Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezetének ügye 
 
Gál Zsolt polgármester: Kaptunk egy anyagot a zajgátló övezettel kapcsolatban.  
 
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen határozatot nem hoztunk végül. Az 

eddigi évek gyakorlata alapján az a tendencia, hogy  az érdekcsoport vétójogát mindig 
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elérte.  Egy felvetés volt Hosszú János képviselő részéről: Ha a befektetőket érinti, értesítsük 
őket. 

Nem igazán értettük, hogy miről kellene dönteni.  Valamilyen útmutatást kaptunk volna a 
levélben, akkor születhetett volna döntés is. 

 
Gál Zsolt polgármester: Mivel a levél kifüggesztés kéréséről szól, ezért ebben nem kellett 

határozatot hozni. Az ingatlanforgalmazó céget értesítettük. 
 
dr. Petky Ferenc képviselő: Ő feltenné a kérdést a főépítésznek, hogy mi erről a véleménye? 
 
Gál Zsolt polgármester: A meghívó mellékletében a kiküldött anyagban látszik, hogy kinek 

lett kiküldve az anyag. A második sorban látszik, a főépítész is megkapta. Kifüggesztési 
kérelem volt, nem kell dönteni. Értesítenek minket, hogy összehoznak egy fórumot egy 
közmeghallgatást a zajgátló övezet ügyében. Addigra legyen véleményünk. 

 
Hosszú János képviselő: Javasolja, hogy kérjük ki a befektetők véleményét. Akárki lesz a 

polgármester vagy képviselő az ő rá negatívan érintő zajhatás miatt akár kártérítési pert 
akaszthat az önkormányzat nyakába, ha mi most nem lépünk. Közösen járjunk el, szakmai 
alátámasztással. 

 
Gál Zsolt polgármester: Az ingatlan forgalmazó csoport értesítve lett, részükre is el lett 

küldve az anyag emailben. 
 
Szilágyi Károly alpolgármester: Hogyan segítsünk nekik, ha nem tudjuk, hogy mit 

szeretnének építeni? 
 
Hosszú János képviselő: Ha nem foglalkozunk kellőképpen a kérdéssel, az később 

visszaüthet. Ez egy ipari övezetű besorolású terület. Ecser jövőjét határozza meg. A saját 
érdekünket kell képviselni. Olyan ipari beruházás legyen ezen a területen, ami Ecsernek 
profitot hozzon.   

 
Gál Zsolt polgármester: Meg van az email, amiben elküldtük az anyagot. Egyébként a. 

nemzeti légiközlekedési hatóság jelöli ki a határokat. Senki nem bántja az ingatlan 
forgalmazással foglalkozó cégeket. A saját érdekeiket képviselve biztosan el tudják adni a 
beruházóknak a területet  és az a közös cél, hogy itt befektessenek. 

 
Barta Zoltán jegyző: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala különböző szakértői 

vélemények alapján alakítja ki véleményét. Zajmérés eredménye határozza meg; nem 
önkényesen döntenek a határokról.  Ezek befolyásolhatatlanok ebben az ügyben. A felvetett 
perrel kapcsolatban megjegyzi, – nem mi vagyunk az eljáró hatóság, a zajt sem Ecser 
Önkormányzata okozza – miért minket fognak beperelni?  Egyébként is értesülnek róla. Már 
csak azért is van róla tudomásuk, mert szoktak találkozni személyesen a 
közmeghallgatásokon. A főépítész urat is megkerestük, ő is eljuttatja a véleményét hozzánk. 

 
Horváth Tamás képviselő:  Véletlenül sem sugalljuk, hogy bárki is bántani akarja őket.  

Minden ígéretüket ők húzták át. Senki nem akar nekik rosszat. Látjuk, hogy közös érdekünk 
van. 
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21.) A szociális ellátások térítési díjainak meghatározása 
 
Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és 3 igen szavazattal javasolja a testületnek, hogy az egységes térítési díjat támogassa, 
valamint a  25 fő részére 65 év feletti idős személynek a jelzőrendszerét az önkormányzat 
fizesse. Az  eddigi gyakorlat ez volt. 

 
Barta Zoltán jegyző: Az előterjesztés alapján próbáltuk a mai napon pontosíttatni a díjakat. A 

térítési díjakról csak néhány dolgot kíván megemlíteni. Ecseren a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásnál az igénybevevők nem fizetnek térítési díjat, ellentétben más 
településekkel.  Eddig a testület 25 fő 65 év feletti részére biztosította ezt a szolgáltatást. Ez 
is a közbiztonság érdekében tett lépés. Jelenleg mégis meg van határozva a házi szociális 
gondozás esetén egy térítési díj, ami most 58 Ft/nap.  Ha egységesen lenne megállapítva ez 
az összeg, akkor az új 85 Ft/nap lenne. Ugyanez a jelzőrendszeres segítségnyújtás Ecser 
most 78 ,  mobilnál  149-re javasoljuk.  Időskorúak nappali ellátása 980 Ft,  itt a javaslat 887 
Ft,  jelentős csökkenés lenne. A személyi térítési díj 20 Ft/nap, maradna ugyanezen a 
szinten.   Van étkezés is az idős ellátásnál  940 Ft naponta 3-szori étkezés esetében, ami az 
állami támogatással lemegy 583 Ft-ra,az egyszeri – ebéd – díja lemegy 399 Ft-ra. A házi 
segítségnyújtás jelenleg 35 Ft/óra,  ha egységes lenne, akkor 104 Ft-ra emelkedne; míg  
Ecser vonatkozásában csak 83 Ft.  Azt javasolná, hogy jobban járunk abban az esetben, ha 
az Ecseri vonatkozású díjakat állapítjuk meg és az ellátottak is jobban járnának.  Maradjon 
ingyen a jelzőrendszeres segítségnyújtás a 25 fő részére. Ennek a díja vezetékes telefon 
esetében 78 Ft naponta,  mobil telefonnál 149, Ft.  intézményi ellátási díj 887,  személyi 
ellátás térítése 20 Ft/nap, a  3-szori  étkezés 583 Ft, az  1-szeri 399 Ft, a  házi segítségnyújtás  
83 Ft/óra. Ezeket a díjakat javasolja meghatározni.  

 
Gál Zsolt polgármester:  Ezzel kapcsolatban várja a kérdéseket. 
 
Dr. Petky Ferenc képviselő: Éves szinten mibe kerül az önkormányzatnak? 
 
Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető: Fejből nem tudja megmondani, nincs nála a költségvetés. 
 
Barta Zoltán jegyző: A személyi térítési díjat fizeti az ellátott. A támogatásból van kiszámolva 

az intézményi díj. A jelzőrendszert mi fizetjük teljes egészében. 
 
Horváth Tamás képviselő: Ha azt számoljuk, hogy 78 Ft/nap x 25 főnek x 365 nappal= kb. 

850 eFt. 
 
Gál Zsolt polgármester: A Jegyző úr által ismertetett módosítási javaslatot bocsátja 

szavazásra.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – megalkotta az 
alábbi rendeletét: 
7/2014.(IV.15.) sz. rendelet 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotta a 7/2014.(IV.15.) sz. rendeletét a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló  
11/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
1.§ 
A rendelet 3. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 

3.sz. függelék 
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A házi szociális gondozás intézményi  és 
személyi térítési díja 

83.-Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
intézményi és személyi térítési díja 
(vezetékes telefonra) 

78.-Ft/nap  (25 fő egyedülálló, 65 év feletti 
személy részére térítésmentesen biztosítja a 

képviselő-testület) 

Mobil telefonos jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás térítési díja 

149 Ft/egy feladategység/nap 

A mobiltelefonra kötés esetében a támogatott a teljes összeget köteles megtéríteni. 

Időskorúak nappali ellátása intézményi 
térítési díja 

887 Ft/fő/nap 

Időskorúak nappali ellátása személyi térítési 
díja 

20 Ft/fő/nap 

Étkezés intézményi és személyi térítési díja        
(3-szori étkezéssel)                                             
(1-szeri étkezéssel) 

 
583.-Ft/nap 
399.-Ft/nap 

Eseti térítési díj:   mosás 100 Ft/alkalom 

Ebéd házhozszállítás 150.-Ft/alkalom 

2. §  Ez a rendelet 2014. május 1-én lép hatályba. 
 Gál Zsolt Barta Zoltán 
 polgármester jegyző 
 
 

22.) A Koszta-Sped Kft. épület elhelyezésének ügye 
 
Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen tárgyalták a Koszta-Sped Kft. kérelmét, aki több 

ügyben is az önkormányzathoz fordult. Döntöttünk a biztonsági kérdésről, de nyitott maradt 
az épület elhelyezés ügye.  Ezzel kapcsolatban adta be az anyagát a kérelmező. Szendvics 
panelból készített épület lenne, melyet elhelyeznének a területen. 

 
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a testületnek, 

hogy a kérelemben szereplő épület elhelyezését engedélyezze a kft. részére, továbbá 
javasolja: az önkormányzat kifejezetten a saját érdekeit helyezze előtérbe a szerződés 
megkötésekor.  

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
101/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
engedélyezi a Koszta-Sped Kft részére, hogy az Ecser 1328/1. hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú bérelt területen a kft. a mellékelt típusú raktárépületet építsen. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: folyamatosan 
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23.) Hosszú János képviselő előterjesztése EKO Kft Felügyelő Bizottságának 
kibővítése ügyében 

 
Hosszú János képviselő: Írásos anyag tartalmazza a kérését. 
 
Horváth Tamás képviselő: Személy szerint van ellenérzése a bizottsági tagokkal szemben, 

vagy szakmai kifogása van? 
 
Hosszú János képviselő: Azt szeretné, ha a kérelmében leírtakkal foglalkoznának.  2010-ben a 

választás után  3 jobboldali és 3 független és 1 függetlennek mondott polgármesterrel a 
többség tiétek lett. Ezek után elindult egy  folyamat a faluban, az önkormányzati EKO Kft. 
létrehozása is megtörtént, amit kellőképpen támogatott.  Bár már az elnök választás is 
kérdéses volt. Több jelöltre számított. Egy volt csak, de megszavaztuk.  Ezek után úgy 
gondolta, hogy az ő javaslatuk alapján legalább 1 db felügyelő bizottsági tagot beengedtek a 
kft.-ben.  Nem kívánja a 3 ember közül bármelyiket kivenni, akik most tagok, de 2 taggal 
bővítsük ki. Az ő általa javasolt tagok nem kérnek semmilyen juttatást. Az ő támogatói, 
megválasztóik jelezték, hogy  nem tudták  elérni a testületen belül, hogy az EKO Kft. 
Felügyelő Bizottságába tagnak tudjanak delegálni.  Ennek a kérésnek szeretne eleget tenni. 

 
Szilágyi Károly alpolgármester: Abban az esetben tudja támogatni a kérést, ha az új tag 

szakmailag tudja támogatni az önkormányzati kft. munkáját. Vagy építész, vagy útépítő 
lehetne a legjobb.  Ők a szakmai, tudásuk alapján ezeket a tapasztalatuk dolgokat, számlákat 
át tudnák tekintetni. 

 
Hosszú János képviselő: Olyan ügyvezetőt kellett volna kinevezni, aki ért hozzá, és 

szakmailag át tudja tekinti. 
 
Szilágyi Károly alpolgármester: Jó példa erre a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft.? Ott is 

olyan vezető volt, aki szakember? A Felügyelő Bizottságnál is látható volt? 
 
Hosszú János képviselő: Teljes mértékben szeretné alátámasztani szakmailag is a döntéseit a 

kft. ügyében 
 
Gál Zsolt polgármester: Ez a Felügyelő Bizottság május – júniusban változhatna, bővülhetne 

2 fővel.  Először az alakuló ülésnél, majd májusban a beszámolónál van feladata. Ezek után 
egy hosszú nyári szünet következik, utána választás.  Ha eddig kibírta az ily módon való 
működést, akkor 3 hónapig, vagy 2,5 hónapig szerintem már így maradhat. Jelenleg 10 fő 
alatti létszámmal működik a kft; ehhez egy 5 fős felügyelő bizottság furán nézne ki.  
Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor egyik intézkedései között azt szorgalmazta, 
hogy a Felügyelői Bizottságok létszáma csökkenjen, ennél nagyobb cégeknél is csak 3 fős 
tagság van.  Azt, hogy kik a tagok, az alapító képviselő-testületi döntés alapján született.  Ki 
fogják bírni a támogatók, hogy a jelenlegi módon működik az önkormányzati kft. A 
választásokat követően az  új testület, az új polgármester azt és úgy alakítja ki a céget és a 
felügyelő bizottságot, amilyet akar és ahogy akarja. Nincs értelme a bővítésnek. 

 
Horváth Tamás képviselő: Megjegyzi, hogy függetlenül attól, hogy mit határozunk, az az 

érdekünk, hogy a felügyelő bizottsági tagok, vagy akár a képviselők milyen információval 
tudják segíteni, hogy hatékonyabb legyen a működés.  Májusban lesz egy beszámoló. Itt 
elmondja, hogy értékeltük az évet. Mi az az információ, amit nem kap a testület?  Ha most 
kérdésként 25 dolog hangzik el, akkor nem tud teljes részletességgel belemenni.  Ha 
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bármelyik képviselő napközben szól, mit nem lát tisztán, bármikor rendelkezésre áll.  A 
„függetlennek” mondott megjegyzést  nem kellene használni. Az önkormányzati cég a falu 
érdekeit szolgálja, politikai színezettől mentesen jött létre. Egy célja volt a felügyelő 
bizottságnak, hogy a kft. ügyvezetésnek tudjon segítséget adni.  Kár összekeverni azzal, 
hogy kire hány ember szavazott.  Ecser érdekeit képviselik, és nem saját szavazóit. Ez 
mögött nincs cégpolitika.  Ilyenről szó sincs. 

 
Hosszú János képviselő: Az általuk javasolt 3 jelöltből egy sem felelt meg az előírásoknak? 
 
Gál Zsolt polgármester: Melyiknek volt pénzügyi végzettsége?  Hosszú János képviselő által 

megnevezett Ónodi Zsófiának a végzettsége élelmiszeripari mérnök. A Felügyelő 
bizottságnak feladata a jó működéshez a segítség. Ehhez egy közgazdász, egy pénzügyi 
szakember és egy műszaki területen jártas személyt választottak.  

 
Szilágyi Károly alpolgármester: Dr. Petky Ferenc képviselőnek válaszol: olyan személyre 

tegyenek javaslatot,  akik át tudják nézni a számlákat, műszaki dolgokat. A jelöltek között 
egy sem volt. A jelenlegi bizottságban van egy üzemeltetési szakember  Turcsik István  
nyugalmazott alezredes, aki  BM gépjármű parkjánál volt vezető. Ezért kellene olyan ember, 
aki le tudna védeni egy területet.   

 
Hosszú János képviselő: Meg kell hozni a szavazatot és kész. 
 
Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ti emlékeztek, hogy volt-e már FB beszámoló?  Azt mondta az 

alpolgármester elégedett? 
 
Szilágyi Károly alpolgármester: Ő személy szerint folyamatosan megkérdezi, hogyan állnak a 

dolgai a cégnek. 
 
Horváth Tamás képviselő: Évközi beszámoló nem volt, nem is kérte senki. 
 
Dr. Petky Ferenc képviselő: A Felügyelő Bizottság nem tartozik beszámolással a testület felé? 
 
Horváth Tamás képviselő: Az éves beszámolót kell nekik értékelni. Ezt az előző évben 

megtették. 
 
Gál Zsolt polgármester: Tudomása szerint a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft.-nél  és 

DPMV-nél sem volt ilyen, sőt a szennyvíztisztító telepet üzemeltető cégnél sem volt egyszer 
sem külön beszámoló.  Kérdeztük, hogy van-e, de azt a választ kaptuk, hogy benne van a 
mérleg beszámolóban.  Eddig fél évet zártak le, most egy egész évet.  Kérni fogja, hogy a 
mérleget értékeljék. 

 
Hosszú János képviselő:  A kérését fenntartja, döntsenek.  A polgármester tegye fel 

szavazásra. 
 
Gál Zsolt polgármester: Azt a megjegyzést, hogy a polgármester függetlennek mondott – 

kikéri magának -, a megjegyzéssel ellentétben ő független.  Az előterjesztését szavazásra 
bocsátja, mely szerint az EKO Kft. Felügyelő Bizottságának kibővítési ügyében tett 
javaslatot ki támogatja? 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
102/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elutasítja Hosszú János képviselő javaslatát, miszerint az 
EKO Kft. Felügyelő Bizottságát + 2 fővel bővítsék. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gál Zsolt polgármester: A következő testület választ új Felügyelő Bizottságot. 
 
24.) Beszámolók 
 a) Polgármesteri beszámoló 
 
Gál Zsolt polgármester: 3 dologról szeretne szót ejteni: A tegnapi napon elhangzott nemzeti 

sportközpontok infrastruktúra fejlesztése kapcsán, hogy az iskola bővítésre nyílik lehetőség.  
Múlt héten KLIK által is támogatott egyeztetőn hangzott el.  Tájékoztattak minket, hogy 
ebben a járásban 3 önkormányzatot támogatnak:  Vecsést, Maglódot, Ecsert.  Üllő kimarad 
ebből a körből.  Első körben Ecser kerülhet bele a projektbe.  3 db tanterem építésére lesz 
lehetőség, melyhez  25 %-os önerőt kérnek.  Nem tudjuk, hogy mennyi a kivitelezési 
költség.  A sportcentrum központ kapta meg a lehetőséget, hogy az összes építést 
elvégezhessék. Nálunk 3 terem lett elfogadva.  A teljes projekt az indulástól kezdődően az ő 
kezükben van. Felhatalmazást kér a – a Pénzügyi Bizottsági döntés is erről szól – az 
önkormányzati nyilatkozat megadására. Elvben, a jövő héten jönnek a tervezők; az 
engedélyeztetési eljárás befejezése után a kivitelezésre kiírják a  közbeszerzést és végül 
megvalósítják. Utána tulajdonban adás következik. A teljes kivitelezés menetéről nem 
tudnak információt adni a sport központoknál. I. körben annyit közöltek, hogy típus tervük 
van; ezek alapján  40-50 millió Ft a 3 terem.  Mi ezt a keretet javasolja, hogy 60 millióban 
határozzuk meg, 25 %-os keret az önkormányzat rendelkezésére áll. A pénzmaradvány 
terhére tudjuk biztosítani.  Természetesen megpróbáljuk valamilyen más forrásból 
előteremteni, de ha nem sikerül, akkor is biztosítani kell.  Utólagosan kéri a testülettől 
elfogadó határozatot.  15 milliós önrészt biztosítani tudjuk 3 tanterem bővítéséhez. 

 
Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mekkora összegű lesz a beruházás? 
 
Gál Zsolt polgármester: Ahogy ezt már az előbb elmondtam, nem tudjuk. Nem mondtak erre 

semmi konkrétumot. 
 
Szilágyi Károly alpolgármester: Mi van akkor, ha nem fér bele a keretbe?  
 
Gál Zsolt polgármester: Nem tudható, nincs információ.   
 
Szilágyi Károly alpolgármester: Az 2. óvoda 21 millióról indult és 74 millió lett a vége.   

Szerinte nem fér bele ebbe az összegbe, biztosan elcsúszik. De mindenképpen pályázni kell. 
 
Horváth Tamás képviselő: Ő is a pályázatot támogatja, mert  reális esély nincs, hogy 

megvalósítsuk a tanterem bővítést. Most 15 milliós önrésszel elkészülhet. 
 
Hosszú János képviselő:  Ezek a számok alapján, ekkora négyzetméter árral akkor elég olcsó 

volt a művház. 
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Gál Zsolt polgármester: A 3 terem bővítés nemcsak 170 m2 tanterem építését jelenti, hanem 
ehhez még vizesblokk, tanári szoba, orvosi elkülönítő is hozzájárul.  Gépészet nem kell, 
ezért valószínűleg ki fogják hozni a költségvetésből. Most nem 150 m2-ről, hanem 200-ról 
beszélünk. Az általuk tervezett 40-50 millió bekerülési költség helyett, mi határoztunk meg 
60 milliót. A művelődési ház közel 300 eFt/m2 ára nem alacsony. Ráadásul, ha a tetőtér  
beépítésével vagy emelettel számolnak, lift is kell. Az ő feladatuk lesz; mi 15 milliót tudunk 
biztosítani. Ha a tervek nem megvalósíthatók, akkor úgy is lefújják a projektet. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
103/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
a Laky Ilonka Általános Iskola 3 tanteremmel történő bővítéséhez 
az Önkormányzat 25 %-os önerőként 15 millió Ft-ot biztosít a 
2013. évi pénzmaradvány terhére. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
Gál Zsolt polgármester:  A Hungarocontrol Zrt.-től  nyertünk,  3,5 millióra pályáztunk a 

Tölgyfa utcai játszótérre.  A bekért ajánlatok alapján 3,2 – 3,8 millióból valósítható meg a 
terv, ehhez jön még a kerítés, táblák, stb.  Ezt kell belezsúfolni a 2,2 millióba. Ezt csak úgy 
valósíthatjuk meg, hogy játszóelemet veszünk ki.  Kérdés, hogy a testület látni kívánja a 
terveket?  Vagy rábízza a polgármesterre, hogy bonyolítsa le a beruházást.  2,2 millió Ft 
pályázati keretből 1,6 – 1,7 millió értében tudunk venni játszóeszközöket. EU szabványos 
eszközök, tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

Javasolja megbízni a polgármestert, hogy a Hungarocontrol Zrt.-től nyert  2,2 millió Ft-os 
keretből a Tölgyfa utcai játszóeszközök  elhelyezését és kialakítását végeztesse el.  

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2  tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
104/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a Hungarocontrol Zrt. 
pályázatán nyert 2,2 millió Ft összeg felhasználásával 
a Tölgyfa utcai játszótér felújítása keretében EU szabványnak 
megfelelő játszóelemek elhelyezését és kialakítását végeztesse el. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
Gál Zsolt polgármester: A múlt ülésen foglalkoztak az étkezési térítési díjakkal, illetve 

Hosszú János képviselő megkereste, hogy az előterjesztésben szereplő OÉTI táblázat mit 
tartalmazott.  A következő testületi ülésre el fogjuk hozni. A konyha élelmezésvezető 
feladatban változás történt, nem Farkasné Völgyi Viktória, hanem Földváryné Martinovics 
Mónika az élelmezésvezető. Most kb. 1 hónapja küzd a feladattal.  Még nem terhelte vele, 
hogy dolgozza át az anyagot.  A következő ülésre még nem, de a júniusira  fogjuk látni, 
hogyan áll a konyha működése. 

 
Hosszú János képviselő: A következő ülésre javasolja ismét vizsgáltassa felül a konyha 

beszerzés duplázó összegét. Úgy gondolja, hogy nem megfelelő így. Nem gondolja, hogy 



 28 

ilyen hozzáállással működjön az önkormányzat – a kormány úgy is kifizeti  a költségeket.  
Az általuk korábbi 14 milliós beszerzés hogyan lehet 28 millió. Korrigálni kell a számokat 
és ennek megfelelően módosítsunk. 

 
Gál Zsolt polgármester:  Ezért kérte, hogy ne a következő, hanem a júniusi ülésen 

foglalkozzanak ezzel, mert júniusban lesz elszámolás.  Nem akarja senki a kormányra 
terhelni a költségeket. Az állami vezetők hoztak döntéseket januárban és februárban, ennek 
eredményeképpen  az önkormányzati támogatásban feladatalapú lett a támogatás odaítélése. 
Így az önkormányzati konyha is ez alapján kap finanszírozást. A pontos elszámolás 
függvényében lesz döntés.  Az OÉTI bevezetését szeptemberre elhalasztották. Ezeket kísérni 
napra készen, esélytelen.  Ezért javasolta, a júniusi elszámolásnál látszik, hogy mekkora 
összeget kell visszafizetni a dologi támogatási összegből. Reméli a személyiből nem kell 
visszafizetni.  Ehhez az elszámoláshoz tudjuk igazítani a  térítési díjainkat.  Ha 
hozzáigazítjuk,  azt reméli lehet, hogy akár 20-30 %-kal csökkenteni tudjuk.  Ezt most még 
nem tudja megmondani, hogy valóban így lesz. Ha a dologi kiadásaink támogatási részét, 
elszámolását látjuk, akkor tudunk megalapozottan dönteni.  Ha a 9 millióból 8-at vissza kell 
fizetni, akkor nem tudunk csökkenteni. Egy hónapon múlik ez a dolog,  július 1-vel tudunk 
módosítani.  Nem szerencsés kapkodni,  csak kb. iránymutatásunk van. 

 
Jármai Zoltán képviselő: Az előbb hallottuk, hogy a konyha személyzetében változás állt be. 

Elment valaki? 
 
Gál Zsolt polgármester: Átszerveztük a konyha működését. A feladatalapú finanszírozás 

alapján sikerült megoldani a dolgozói létszámot. Ezen kívül voltak olyan feladatok, amit 
nem a konyhán látták el, pedig a konyhához tartozik. Pl. a térítési díj beszedés. Most már az 
óvodákban is és az iskolában is a konyhai dolgozó végzi ezt a feladatot; ugyanez a személy 
az ebéd kiszállítást is végrehajtja. Korábban az EKO Kft. végezte,  Mivel az állam a 
finanszírozásban – átlátható finanszírozást próbál megteremteni. Az átszervezéssel most 
minden feladat ellátás a konyhánál jelentik meg költségként. Így egyben látszik a működési 
tétele: az állam a béreket és a dologit is finanszírozza. A gyerekektől beszedett díjból csak 
alapanyagot kell fedezni. Farkasné Völgyi Viktória végzi a díj beszedését, a kiszállítást és a 
kisebb beszerzést. Egyébként ő kérte. Földváryné Martinovics Mónika lett az 
élelmezésvezető és konyhai feladati is vannak.  Az EKO Kft.-től Kőfalvi Ernő ment el. A 
számára felajánlott munkát nem vállalta. A konyháról nem ment el senki. 

A kiküldött anyagban látható 112 millió Ft-ot megkaptuk;  215 millió Ft-ot kicsit meghaladta 
az április 8-án a számlán lévő összeg. Kéri a beszámoló elfogadását. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal –  1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
105/2014.(IV.15.) sz. határozat 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 b) Bizottsági beszámolók 
 
Szeverné Csekei Csilla képviselő: - 
Horváth Tamás képviselő: - 
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Gál Zsolt polgármester: A következő témák: 25.) Az Arany János utca 13. sz. alatti 
ingatlan vételi ügye;  26.) Elővételi jog gyakorlásáról szóló döntések személyi kérdést 
érintenek ezért 20.40 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
A zárt ülés 20.45 órakor befejeződik, az ülés nyílt ülésként folytatódik.  
 
27.) Képviselői kérdések, vélemények 
 
Horváth Tamás képviselő: A falugyűlésen egységesen fogjuk az elmúlt 4 évet értékelni, vagy 

ki-ki a maga megítélése szerint?  Egy testület által, vagy polgármester vezényletével folyó 
ülés lesz és várjuk a kérdéseket? Vagy csak az fogadja a kérdéseket, aki affinitást érez a 
válaszadásra? Elfogadja ezt is, de szeretné tudni. 

 
Dr. Petky Ferenc képviselő:  Tamáska fogadd el, amit akarsz.  Erről kell testületi döntés? 
 
Horváth Tamás képviselő: Csak feltettem egy kérdést. 
 
Dr. Petky Ferenc képviselő: Kötelező rá a válasz? 
 
Gál Zsolt polgármester: Nem kötelező a válasz. 
 
Horváth Tamás képviselő: A nem válasz is válasz. Az is válasz, ha nem válaszolsz. 
 
Dr. Petky Ferenc képviselő: Az EKO Kft-vel kapcsolatos kérdése.  Az áldásos tevékenysége 

mellett – látszik teszik a dolgukat -  úgy látszik, hogy olyanokkal is foglalkozik a 
facebookon, mint a  névnapok köszöntése, állami iskolák álláshirdetése, kóbor kutyák 
elhelyezése, stb.  Helyén való-e ez?  Amennyiben ezen a téren aktív a kft., akkor inkább a 
szakmai kérdésekben legyen aktív.  

 
Gál Zsolt polgármester: Amiket dr. Petky Ferenc képviselő felsorolt, nagy része nem az EKO 

Kft. által közzétett hír, hanem csak megosztott.  Maximum  az önkormányzati híreket nyitja 
meg és osztja meg a honlapon, egy szélesebb körű tájékoztatást nyújtanak. Azt kifogásolni, 
hogy köszönti a parnereit?  Mi is köszöntünk embereket.  Valószínűleg más is megteszi.  Ez 
egyáltalán nem megy az EKO Kft. munkájának rovására.  Ezt teljesen belefér ebbe, nem 
vonja el a figyelmüket. Ezzel szerinte nincs probléma.  Ha van olyan előterjesztés, hogy a 
testület ne járuljon hozzá, hogy születésnapokat ne lájkoljon az EKO Kft., akkor erről 
döntsenek? 

 
Dr. Petky Ferenc képviselő: Van egy fizetett ember erre külön, aki emiatt van, hogy a 

facebookon levelezzen és egy állami cég álláshirdetését tegye fel? 
 
Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzat foglalkozott a témával; az ecseri iskola igazgatói 

álláshirdetéséről van szó.  Ezt osztotta meg a kft. Ebben semmi kifogást nem lát.  Mi is 
későn kaptuk meg a KLIK-től az értesítést. De úgy tudja, hogy nemcsak az álláshirdetést, 
hanem az összes önkormányzati hírt is megosztja.  Ez kb 5 percet vesz igénybe.  A cég 
dolgozója általában este írja a bejegyzéseket. Nem ez a külön feladata. 

 
Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ha szakmai kérdésekben lájkol, ami közvetlen önkormányzati 

történet és rátartozik, azzal nincs is gondja. Azzal nem ért egyet, ami nem az ő dolga, azt ne 
tegye.  Az álláshirdetés miatt, polémia alakult ki a facebookon.  
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Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzatnak kötelező feltenni az álláshirdetést, amit az EKO 
Kft. dolgozója megosztott. A polémiáról nem tehet. A névnapos és születésnapos köszöntést 
helyénvalónak tartja.  Hiszen a falu lakossága egyben a kft. ügyfele is.  

 
Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek szerint akár hetenként 20 névnapi köszöntőt fog írni? Ez 

nem önkormányzati feladat. 
 
Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzati kft. az összes ecseri ember előtt dolgozik, vele van 

kapcsolatban. Azoknak küld üzenetet. Nem lát kivetni valót abban, hogy megköszönti őket. 
Visszatérve, az önkormányzatnak egy évben kétszer kell beszámolnia a lakosság előtt az 

elvégzett munkájáról: a falugyűlésen  és a közmeghallgatáson. Az előző kérdés arra 
vonatkozott, hogy együttesen képviselik-e az önkormányzatot a képviselők? 

 
Dr. Petky Ferenc képviselő:  Amennyiben ez nem egy kampányrendezvény lesz.  De attól fél, 

hogy ez egy „Hurrá-hoppá optimizmus rendezvény lesz”. Megkérdőjelezhető, hogy az 
ember hova ül.  Nem az előzőekről, hanem a mostaniról beszél, ami következik. 

 
Gál Zsolt polgármester: A falugyűlés arról szól, mit tett az önkormányzat. Ha 

kampányrendezvénynek ítéli meg, akkor nem tehet róla.  A falugyűlésen pont ők kezdték az 
ellenkampányt.  Ő el fogja mondani, hogy mi történt az elmúlt 4 évben. Miről másról 
beszélhetnénk. Ha úgy ítéli meg, a képviselő úr, hogy ez egy „Hurrá-hoppá optimizmus 
kampány rendezvény, arról nem tehet.  Szerinte pont arról kell beszélni, hogy mit értek el, és  
el fogja mondani azt is, hogy milyen problémákkal küzdöttünk meg. 

 
Hosszú János képviselő:  Erre a falugyűlésre is  ki lesznek vezényelve a dolgozók Eko  

egyenruhában?  Régi rossz emlékeket idéz.   
 
Gál Zsolt polgármester: A falugyűlésen az EKO Kft. dolgozói – akik ecseri lakosok - a 

szabadidejükben jelentek meg,  nem voltak kivezényelve.  Az előző önkormányzattal 
ellentétben 3 éve nem szóltunk a dolgozóknak, hogy jelenjenek meg. A jegyző úr szólt a 
hivatali kollegáknak, hogy vegyenek részt a falugyűlésen. Ha olyan kérdések hangzanak el, 
amire az adott terület munkatársa tud válaszolni és rögtön tud reagálni.  Az 
intézményvezetőket is pont ilyen megfontolásból kértük meg. Az előző kettőn csak részben 
voltak jelen. Az EKO Kft. dolgozói pont azért jöttek el, mert valaki meg akarta támadni 
őket.  Első kézből szerették volna hallani, hogy mi a probléma velük. A tavalyi falugyűlés 
után kérdezték meg. Egyébként  csak 3-an voltak ott. Azt, hogy ki milyen ruhában jelenik 
meg, mindenkinek a saját döntése. 

 
Dr. Petky Ferenc képviselő:  Úgy ítéled meg, hogy az EKO Kft.-vel szembeni támadás 

történt.  A közbiztonsági fórumon is támadás volt? 
 
Gál Zsolt polgármester:  Inkább támadó jellegű volt a hozzászólás. A felügyelő bizottsági 

felvetéshez hasonlóan politikai provokációnak tartja. 
 
Dr. Petky Ferenc képviselő:  Felügyelő Bizottság számoljon be a következőről:  az Eko Kft-

nek az ügyvezetése használ-e magántulajdonú, ill. céges gépjárművet, alkalmazottat? Vagy 
használ-e nem az EKO Kft., vagy önkormányzat tulajdonában lévő gépet, autót?  Ha van 
ilyen, van–e erről szerződés?  Az Eko Kft. vezetője alkalmaz-e személyi sofőrt, 
gépkocsivezetőt? 
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