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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-án 

18.04 órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  házasságkötő terme    

2233 Ecser, Bajcsy-Zs.  u. 3. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester  

   Barta Zoltán jegyző 

 

dr. Gózony Gábor, dr. Kóspál Lajos,  

Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

Pokornyi Róbertné  (pü.csop.vezető) 

 

Meghívott:  Gubán Sándor főépítész 

  Szatmári Zsuzsanna  Ecseri Kulturális és Sport Egyesület elnöke 

  Szabó Krisztián  közbeszerzési szakértő 

 

Később érkezett: Horváth Tamás képviselő 

 

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

határozatképes.  

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

1.)  Együttműködési megállapodás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 

2.)  A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme emlékmű állításra a Széchenyi utcában 

3.)  Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület tájékoztatója 

4.)  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

5.) A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása 

6.) A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

7.)  A Településszerkezeti Terv felülvizsgálatára szóló ajánlatok elbírálása 

8.)  A XVII. kerületi Településfejlesztési Koncepció véleményezése 

9.)  Vecsés Város Településfejlesztési Koncepció véleményezése 

10.) Gyömrő Város Szabályozási Terve 

11.)  József Attila utcai Településrendezési Szerződés elfogadása 

12.)  Védőnői körzetek felülvizsgálata 

13.)  Háziorvosi rendelő vásárlásának ügye 

14.)  A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet megalkotása 

15.)  Gyömrői Társulási Megállapodás módosítása 

16.)  A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója 

17.)  A DPMV Zrt. hosszú távú gördülő fejlesztési terve 

18.)  Közbeszerzési pályázat kiírása útépítésre 

19.)  Petőfi utca 41. sz. alatti ingatlan bontására kivitelező kiválasztása 

20.)  A képviselő-testület 2015. évi munkaterve 

21.)  A polgármester szabadságának ütemezése 

22.)  A Centrál Geo Kft. kártalanítási ajánlatai 

23.)  A ProForm Kft. megállapodása a parkoló használatáról 
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24.) A hivatali munkaidőn túli házasságkötés rendelet módosítása 

25.)  EKO Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása 

26.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló  (Tájékoztató KLIK válaszlevél) 

 b) Bizottsági beszámolók 

27.) Képviselői kérdések, vélemények 

28.) Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a napirendi pontok sorrendiségében, illetve módosításában az 

alábbiakat: Egy új napirendi pont felvételét kéri „Kripta helyek kialakításának lehetősége a 

temetőben”. A 19. sz. napirendi pont levételét javasolja, mert nem érkeztek meg az 

ajánlatok. A 18. napirendet, ill. a 8,9,10.  napirendeket előre vennénk, hogy  a meghívott 

vendégeknek ne kelljen az összes napirendet végigülniük. Így a közbeszerzési pályázattal 

kezdenénk és utána az építés üggyel kapcsolatos napirendeket tárgyalnánk. A meghívó 

szerinti 18. pont lenne az  első napirend, utána a meghívó szerinti 8,9,10  lenne a 2,3,4, 

pont. Végül a 19. pont helyére a Kripta helyek kialakításának lehetősége a temetőben 

napirendet tárgyalnák.   

A javasolt módosított napirendi pontok: 

1.)  Közbeszerzési pályázat kiírása útépítésre 

2.)  A XVII. kerületi Településfejlesztési Koncepció véleményezése 

3.)  Vecsés Város Településfejlesztési Koncepció véleményezése 

4.) Gyömrő Város Szabályozási Terve 

5.)  Együttműködési megállapodás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 

6.)  A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme emlékmű állításra a Széchenyi utcában 

7.)  Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület tájékoztatója 

8.)  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

9.) A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása 

10.) A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

11.)  A Településszerkezeti Terv felülvizsgálatára szóló ajánlatok elbírálása 

12.)  József Attila utcai Településrendezési Szerződés elfogadása 

13.)  Védőnői körzetek felülvizsgálata 

14.)  Háziorvosi rendelő vásárlásának ügye 

15.)  A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet megalkotása 

16.)  Gyömrői Társulási Megállapodás módosítása 

17.)  A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója 

18.)  A DPMV Zrt. hosszú távú gördülő fejlesztési terve 

19.)  Kripta helyek kialakításának lehetősége a temetőben 

20.)  A képviselő-testület 2015. évi munkaterve 

21.)  A polgármester szabadságának ütemezése 

22.)  A Centrál Geo Kft. kártalanítási ajánlatai 

23.)  A ProForm Kft. megállapodása a parkoló használatáról 

24.) A hivatali munkaidőn túli házasságkötés rendelet módosítása 

25.)  EKO Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása 

26.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló  (Tájékoztató KLIK válaszlevél) 

 b) Bizottsági beszámolók 

27.) Képviselői kérdések, vélemények 

28.) Egyebek 
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat és azok 

sorrendiségét. 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Közbeszerzési pályázat kiírása útépítésre 

2.)  A XVII. kerületi Településfejlesztési Koncepció véleményezése 

3.)  Vecsés Város Településfejlesztési Koncepció véleményezése 

4.)  Gyömrő Város Szabályozási Terve 

5.)  Együttműködési megállapodás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 

6.)  A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme emlékmű állításra a Széchenyi utcában 

7.)  Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület tájékoztatója 

8.)  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

9.) A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása 

10.) A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

11.)  A Településszerkezeti Terv felülvizsgálatára szóló ajánlatok elbírálása 

12.)  József Attila utcai Településrendezési Szerződés elfogadása 

13.)  Védőnői körzetek felülvizsgálata 

14.)  Háziorvosi rendelő vásárlásának ügye 

15.)  A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet megalkotása 

16.)  Gyömrői Társulási Megállapodás módosítása 

17.)  A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója 

18.)  A DPMV Zrt. hosszú távú gördülő fejlesztési terve 

19.)  Kripta helyek kialakításának lehetősége a temetőben 

20.)  A képviselő-testület 2015. évi munkaterve 

21.)  A polgármester szabadságának ütemezése 

22.)  A Centrál Geo Kft. kártalanítási ajánlatai 

23.)  A ProForm Kft. megállapodása a parkoló használatáról 

24.) A hivatali munkaidőn túli házasságkötés rendelet módosítása 

25.)  EKO Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása 

26.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló  (Tájékoztató KLIK válaszlevél) 

 b) Bizottsági beszámolók 

27.) Képviselői kérdések, vélemények 

28.) Egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

Gál Zsolt polgármester: Az 1.) Közbeszerzési pályázat kiírása útépítésre napirendet zárt 

ülésen kívánják tárgyalni. Az ülés 18.06 órakor zárt ülésként folytatódik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

18.08 órakor Horváth Tamás képviselő megérkezik. 

 

Gál Zsolt polgármester:  18.21 órakor a zárt ülést megszakítja, az ülés a továbbiakban nyílt 

ülésként folytatódik.  

 

Szabó Krisztián távozik az ülésről. 
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2.)  A XVII. kerületi Településfejlesztési Koncepció véleményezése 

 

Gubán Sándor főépítész, meghívott: Köszönti a testületet. A XVII. kerületi Önkormányzat 

arról tájékoztat minket, hogy a koncepciójukhoz előzetes adatszolgáltatást és előzetes 

véleményt kérnek a testülettől.  Ecser település koncepciója nem tartalmaz olyan elemeket, 

amely a főváros XVII. kerületi strukturális rendezését érinti. Javasolja, hogy mind az 

agglomerációs közlekedési hálózat elemeiben, mind a szomszédságából fakadó gazdasági 

fejlesztésekben legyen együttműködés. Ez  nem konkrét szándékot, vagy kapcsolatot jelent. 

Jelezni kell feléjük, hogy ne felejtsék el, szerves egységben és a térben, gazdaságban legyen 

a szomszéd falu és a főváros.   

 

Gál Zsolt polgármester: Amikor az előző települési koncepciókat tárgyaltuk, ugyanez volt a 

jelzésünk, vegyék figyelembe a mi elképzeléseinket.  Nagyon gyors választ kértek, ezért már 

írt nekik egy levelet, melyet felolvas. Kérte, hogy a mi szabályozási terveinkben foglaltakat 

vegyék figyelembe, továbbá az  M4-es tervezet autóút nyomvonalát.  Gubán úr is 

összefoglalta azon észrevételeinket, miszerint a közlekedés és a gazdasági fejlesztésnél 

vegyék tekintetbe a már elfogadott terveinket. Határozati javaslata, hogy részt kívánunk 

venni az eljárásban, az általunk megalkotott szerkezeti és szabályozási terveinket vegyék 

figyelembe. 

 

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

határozatot hozta: 

9/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Budapest XVII. kerület fejlesztési koncepciója és az 

integrált településfejlesztési stratégiája egyeztetési  

eljárásában részt kíván venni.  

A testület kéri, hogy a tervezés során vegyék figyelembe 

Ecser nagyközség elfogadott településszerkezeti és szabályozási terveit. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

3.)  Vecsés Város Településfejlesztési Koncepció véleményezése 

 

Gubán Sándor főépítész, meghívott: Két kérdést érint. Egyik része: Vecsés város a koncepció 

készítésekor a programjából a szegregációs településrészre vonatkozó anyag kimaradt. Ezzel 

kapcsolatos programról tájékoztatnak minket. Ezt tudomásul vesszük, ehhez nem igazán 

tudunk hozzászólni.  A teljes koncepció a honlapon rajta van. Az előzetes tájékoztató 

tárgyalásakor az alapelveket, és az akkor javasoltakat megerősítve, ezek a gondolatok most 

is helytállóak. A mostani anyagban a mondatszerkesztés szinte ugyanolyan, mint az általunk 

is jelzettek. Közösen kell a szomszédos településekkel együtt gondolkodva tervezni. Az 

anyag nemcsak a repülőteret, hanem Üllőt és Ecsert is megemlítve, közös gazdasági 

programot javasol kidolgozni. Ez csak elv. A térségi közösségi hálózat kapcsolódása a 

harántoló úthálózattal az M0 és M4-esen kívüli közúti és vasúti közlekedés kapcsolódása is 

szerepel. Az erre vonatkozó kitételek megerősödtek. Nem tudni, hogy a mi javaslatunkra 

történt, vagy egyébként is ebben az irányban terveznek.  Elég átgondolt koncepcióról van 

szó; mind a repülőtér, mind az ún. agglomerációs „kapu” szerep, mind a mezőgazdasági 

termék arculat erősítése teljes egységet alkot. Ebbe szervesen beépíti a kulturális 

hagyományt.  A város identitásának megerősítését célozza meg. Javasolja a testületnek is, 

hogy ilyen gondolatmenethez kapcsolódva dolgozza ki Ecser a településrendezési eszközeit.   
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A repülőtér melletti gazdasági terület szerepét hangsúlyozza Vecsés,  annak a fejlesztése 

továbbra is kiemelt cél.  Egy csillagszerű fejlesztési területet mutat meg a térképen. 

Valójában a térkép minden „sarkában” történik valami, amivel kiemelten kíván foglalkozni. 

Az Ecseri területtel való kapcsolatnál az M0-ról leszakadva is legyen érvényes 

együttműködés a közlekedés terén. A koncepciót javasolja támogatva elfogadni. Ha csak 

nincs valamilyen elképzelés Ecser részéről, ami felvetődik.  A két fontos elemet beépítették 

az anyagba, amivel korábban foglalkoztunk; az erősítve megtalálható.  

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a koncepciót támogatva  elfogadni és továbbra is kéri, hogy 

vegyék figyelembe a településszerkezeti és szabályozási terveinket, és az Ecserhez 

kapcsolódó gazdasági fejlesztési területekre a térségi együttműködést támogatni. 

 

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

határozatot hozta: 

10/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Vecsés Város hosszú távú településfejlesztési koncepcióját támogatja, elfogadja. 

A testület továbbra is kéri, hogy a tervezésnél vegyék figyelembe Ecser nagyközség 

elfogadott településszerkezeti és szabályozási terveit, valamint az Ecserhez kapcsolódó 

gazdasági fejlesztési területekre a térségi együttműködés megvalósulását támogatja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

4.)  Gyömrő Város Szabályozási Terve 

 

Gubán Sándor főépítész, meghívott: Ebben  az előterjesztésben két dolog zajlik. Egyrészt a 

koncepció előkészítése kapcsán a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat 

módosítása,  melyet az év végéig végre akarnak hajtani.  Ezt a folyamatot kívánják 

végigvinni.  Ezen kívül egy kisebb gazdasági terület módosításáról tájékoztatnak. Ebben 

nincs olyan változás, ami pillanatnyilag érintené Ecsert. A gazdasági terület módosítása az 

építési lehetőség rendbetételére szolgál.  

 

Gál Zsolt polgármester: Gyömrőnek egy kicsi részterületéről van szó, az Üllői út melletti 

terület átminősítéséről, ill. kivonásáról tájékoztatnak minket. 

 

Gubán Sándor főépítész, meghívott: Behatárolja az érintett területet.  Gyömrőn a 

kastélydombon túl kialakult egy kisebb gazdasági övezet. Itt eredetileg zártkertek vannak, 

de már bontott építőanyag árusítása is folyik. Egy autómosó is létesült már itt. A sarkon 

készülne egy TÜZÉP telep, ezt rendezné a Helyi Építési Szabályzat módosítása, ill. a terület 

átminősítése. Még a fejlesztési terv előkészítését megelőzően szeretnék lezárni ezt a 

munkát. 

Várható, hogy a közlekedési hatóság, nem akarja belterületi útként kezelni majd az itteni 

szakaszt. Az anyagból látszik, hogy mezőgazdasági hasznosítású területből kereskedelmi 

területté alakítanák;  nincs hatása Ecserre. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő:  Van-e valamilyen fejleményt az M0-ról lecsatlakozás 

kiépítéséről,  Gyömrő felé egy leágazás megvalósításáról? 
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Gubán Sándor főépítész, meghívott: Az említett csatlakozás lehetősége, mint felvetés 

szerepel. Erről nincs más információja.  Ez a szerkezeti tervükben szerepel, annak 

változatásáról nincs szó. Az előzetes megbeszéléseken sem volt szó róla, hogy változás lesz.  

 

Gál Zsolt polgármester: Az előterjesztett anyag minket nem érint különösebben. Javasolja 

Gyömrő Város 5002/1/2/5. hrsz.-ú területre vonatkozó  Szabályozási Terv és Helyi Építési 

Szabályzat módosítását  tudomásul vételét és jelezzük, hogy az eljárás további szakaszában 

részt kívánunk venni. 

 

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

határozatot hozta: 

11/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gyömrő Város 5002/1./2./5. hrsz.-ú területére vonatkozó  

TSZT, Szabályozási Terv és HÉSZ módosítását 

tudomásul veszi és a további eljárásban részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: 18.35 órakor rövid technikai szünetet rendel el. 

 

Gubán Sándor főépítész távozik az ülésről. 

 

A testületi ülés 18.38 órakor folytatódik. 

 

5.)  Együttműködési megállapodás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre került az anyag.  Észrevételeket kéri a képviselőktől. 

Korábbi években is kötöttünk hasonló megállapodást. Javasolja az előterjesztést elfogadni.  

 

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

határozatot hozta: 

12/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Nagyközségi Önkormányzat 

és a Szlovák Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást. 

Megbízza a polgármestert, hogy a Szlovák Önkormányzattal a  

szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2015. február 20. 

 

6.)  A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme emlékmű állításra a Széchenyi 

utcában 

 

Gál Zsolt polgármester: Erről a felvetésről is beszéltünk már korábban. A Szlovák 

Önkormányzat elnöke Aszódi Csaba András azzal keresett meg minket, hogy a közelgő 

kerek évfordulók megünneplése kapcsán emlékművet szeretnének állítani. Egyszerre több 

ilyen esemény is van: a település első írásos megjelenésének 700 éves évfordulója;  a 

szlovák családok letelepedésének 300 éves évfordulója, valamint a helyi néptánccsoport 
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megalakulásának 70 éves jubileuma. A Szlovák Önkormányzat pályázatot nyújtott be 

emlékmű állítására. Az elbírálás folyamatban van. Ha sikeres lesz a pályázat, akkor 

szeretnének fából és fémből felállítani egy cserfát ábrázoló emlékművet. Ezen az ecseri 

családok nevei megjelenhetnének egy kis címkén.  Tervezetten a Széchenyi utca páros 

oldalán állítanák fel. A kiküldött anyagból látszik, mekkora helyet foglalna el.  Kéri a 

testület döntését. Javasolja a hozzájárulást az emlékmű állításhoz, amennyiben a Szlovák 

Önkormányzat pályázati forrást tud rá szerezni. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja az emlékműállítás 

kérelem támogatását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a képviselők észrevételét. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Mennyibe kerül ez  nekünk? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzatnak semmibe; a Szlovák Önkormányzat pályázott. 

 

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

határozatot hozta: 

13/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja, hogy az Ecseri Szlovák Önkormányzat  

a Széchenyi utca patak felőli oldalán a 2. és 4. sz. előtti szakaszon 

Ecsert jelképező „cserfát” ábrázoló emlékművet helyezhessen el. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

7.)  Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület elküldte az írásos 

tájékoztatóját az éves tevékenységéről. A bizottságok tárgyalták is, az egyesület elnöke a 

körünkben van.  

 

Szatmári Zsuzsa az EKSE elnöke, meghívott:  Köszönti a testületet. Kiegészíteni nem kívánja 

az írásos beszámolót. Esetleges kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással  elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

14/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 

2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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8.)  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A munkaterv szerinti 2014. évi költségvetési rendeletünk  utolsó 

módosítása a napirend. A kiküldött anyagot mindenki megkapta. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja a testületnek a 

rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással – 

megalkotta az alábbi rendeletét: 

1/2015.(II.19.) önk. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 1/2015.(II.19.) sz. rendeletét a  

2014. évi költségvetésről szóló  4/2014.(II.26.) sz. 

 rendelet módosításáról. 

1.§. A 4/2014.(II.20.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

 602.039 e Ft bevételre 

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

A kiadásokon belül a  kötelezően ellátandó feladatokat: 496.526 eFt-ban 

 az államigazgatási feladatokat:   80.425 eFt-ban  állapítja meg. 

A kiadáson belül az  általános tartalékot:  9.761 eFt-ra 

 fejlesztési tartalékot: 393 eFt-ra   m ó d o s í t j a. 

 

2.§. A 4/2014.(II.26.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul: 

Az önkormányzat kiadásain belül: eFt összegre 

-személyi jellegű kiadásokat 142.092 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  36.854 

-dologi kiadásokat 156.544 

-ellátottak pénzbeli ellátásait 20.420 

-egyéb működési célú kiadásokat 45.081 

-beruházási kiadásokat 152.321 

-felújítási kiadásokat 13.106 

-finanszírozási kiadásokat 4.924 

m ó d o s í t j a. 

3.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 Gál Zsolt s.k. Barta Zoltán s.k. 

 polgármester  jegyző 

 

 

9.) A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 

Gál Zsolt polgármester: A 2015. évre szóló költségvetési rendeletünket mindkét bizottság 

tárgyalta. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a rendelet elfogadását 

az előterjesztés szerint. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen 5 igen 

szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet. 
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Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetési rendeletet a két 

bizottság javaslata alapján.  

 

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

alábbi rendeletét: 

2/2015.(II.19.) önk. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 2/2015. (II.19.) számú a 2015. 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 államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: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.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

 508.342 e Ft bevétellel 

 508.342 e Ft kiadással  hagyja jóvá. 

A kiadásokon belül a  kötelezően ellátandó feladatokat 413.461 eFt-ban 

 az önként vállalt feladatokat     6.007 eFt-ban 

 az államigazgatási feladatokat   69.923 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 8.951 e Ft-ot k é p e z  

 

5.§. (1) Az önkormányzat kiadásain belül: 

  eFt 

-személyi jellegű kiadásokat 132.258 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  35.240 

-dologi kiadásokat 125.906 

-ellátottak pénzbeli ellátásait 13.120 

-egyéb működési célú kiadásokat 39.790 

-beruházási kiadásokat 140.827 

-egyéb felhalmozási kiadásokat 2.250  

összegben határozza meg. 

 

(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet 47 fővel , a közfoglalkoztatást 12 fővel 

hagyja jóvá. 

 Polgármesteri Hivatal    14,5 fő 

 Önkormányzati jogalkotás       1 fő 
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 1.sz. óvoda:    7 fő 

 2.sz. óvoda:     14 fő 

 Művelődési Ház:    3 fő 

 Védőnői szolgálat:  1,5 fő 

  Önkormányzati Konyha:     6 fő 

 

(3) 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 fejlesztési kiadásokat részletesen az 5. sz. melléklet, a 

céltartalékot a 6. sz. melléklet, a hitel állomány alakulását a 7. sz. melléklet, a mérlegszerű 

tájékoztatást a 8. sz. melléklet határozza meg. A felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet 

tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó 

döntések évenkénti kimutatását a 11. sz. melléklet, míg az adósságot keletkeztető ügyletek 

és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 12. sz. melléklet határozza meg. A 3 

éves gördülő tervezést a13. sz. melléklet tartalmazza. 

A tájékoztató jellegű mérleg tartalmát a költségvetési rendelet részét képező melléklet 

szerint határozza meg a Képviselő-testület. 

Végrehajtási szabályok 

6.§. 

(1)  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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-

módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül 

tájékoztatja. 

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (4) 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. 
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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.§ (1)  Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős. 

  (2)  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. §. (1) 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. 

 (2) Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta 

költség, valamint  csomag díj kifizetésére is. 

 (3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és 

védőruha, valamint    üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető. 

 (4) Esetenként reprezentációra, élelmiszer vásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására 

engedélyezhető a  vásárlás. 

15.§. A köztisztviselők illetményalapja 2015. 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 1995. évi CXVII.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 2014. évi maradványból a hiány belső finanszírozására fejlesztési célra 138.827 

eFt-ot, míg működési célra 43.617 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat. 

 (2) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabálynak megfelelően. 

 (3) A költségvetési szerv maradványát 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, 
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illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. 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 2015. 02.20. napján lép hatályba, de rendelkezését 2015. 01. 01-től kell 

alkalmazni. 

25.§. A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős. 

 Gál Zsolt s.k.   Barta Zoltán s.k. 

 polgármester  jegyző 

 

 

10.) A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

 

Gál Zsolt polgármester: Most már hagyományosan az önkormányzat a civil szervezetek 

támogatására pályázatot ír ki. A pályázható keretösszeg a mindenkori költségvetésben 

szerepel. Most viszonylag rövid idő marad a pályázat beadására. Viszont a civil szervezetek 

már tudnak a pályázatról. Azért célszerű rövidebb időt meghatározni, hogy a márciusi soros 

ülésen tudjon a testület dönteni.  A pályázat kiírását március 4-i határidővel javasolja 

meghatározni.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság is ezt a határidőt 

javasolta és a pályázat kiírását az előterjesztés szerint javasolja. 

 

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

határozatot hozta: 

15/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki az ecseri civil szervezetek támogatására, 

melynek beadási határideje 2015. március 04-én 10.00 óra. 

A pályázatok elbírálására a képviselő-testület márciusi ülésén kerül sor. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2015. III.04. 

 

 

11.)  A Településszerkezeti Terv felülvizsgálatára szóló ajánlatok elbírálása 

 

Gál Zsolt polgármester: Már említette az ülés elején, hogy a Településszerkezeti Terv 

felülvizsgálatával kapcsolatban most még nem tudnak dönteni. Ennek ellenére ezt a 

napirendet nem kívánta levetetni; a téma fontossága miatt beszéljünk róla.  Ebben az ügyben 

is lépünk kell, ki kell választani azt a céget, aki elvégzi a terv módosításokat.  Az ajánlatok 

közül 4 érkezett meg, az 5. cég, akit felkértek ajánlattételre, még nem küldte meg a választ. 

A főépítésszel nem tudta még leegyeztetni az eddigi anyagokat; egyszerre szerette volna 

megtárgyalni. Ezért a következő soros vagy rendkívüli ülésen szülessen döntés. 

Folyamatosan – beérkezésük sorrendjében – továbbítják a cégek ajánlatait, kéri a 

képviselőket nézzék át az anyagokat. A terv készítéshez a forrásunk rendelkezésre áll. Ha a 

közbeszerzési értékhatár alatt érkeznek az ajánlatok, akkor már dönthetünk a következő 

ülésen. Ha efölött kapunk ajánlatokat, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ebben 

most nem kér szavazást, tájékoztató jellegű volt a napirend. 
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12.)  József Attila utcai Településrendezési Szerződés elfogadása 

 

Gál Zsolt polgármester:  Kiküldésre került a szerződés tervezet. Ez már jó ideje húzódó 

évtizedes ügylet, mely a végéhez közeledik.  A szerződés aláírás előtt állunk. Az ügyvédnő 

által előkészített anyaghoz néhány észrevételt javasolt a Pénzügyi Bizottság. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a településrendezési szerződés 

elfogadását. De néhány módosítást javasol: a szerződésben szereplő  15 napos határidő 30 

napos legyen; késedelmi kamatot ne tartalmazzon; továbbá a közműfejlesztési hozzájárulást 

a kérelmezők ne az ügyvédi letéti számlára, hanem önkormányzat számlájára fizessék be. 

 

Gál Zsolt polgármester: Annyiban kívánja kiegészíteni a bizottság javaslatát, hogy ne csak a 

késedelmi kamat, hanem a kötbér kiegészítés se szerepeljen a szerződésben. A Pénzügyi 

Bizottság javaslatával egyetértésben javasolja a szerződés elfogadását, további kiegészítés, 

hogy a kötbér és a késedelmi kamat kerüljön ki a szövegezésből.  

 

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

határozatot hozta: 

16/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 08/67-70. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival kötendő Településrendezési 

Szerződést az alábbi módosításokkal fogadja el: 

-  a szerződésben szereplő határidők 15 napos helyett 30 naposak legyenek; 

-  kötbér és késedelmi kamat ne kerüljön megállapításra; 

-  ill. a kérelmezők a településfejlesztési hozzájárulást az önkormányzat számlájára fizessék, 

ne ügyvédi letétbe. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a Településrendezési Szerződést írja alá.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. március 31. 

 

 

13.)  Védőnői körzetek felülvizsgálata 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez a téma is már régebb óta kérdés. A decemberi ülésen beszéltünk 

róla, és kértük a védőnők segítségét. A védőnői körzetek módosításához az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási metodikája miatt, az ellátottakhoz tartozó 

ponthatárok miatt célszerű hozzányúlni. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság  5 igen szavazattal 

javasolja az előterjesztés szerint módosítani a védőnői körzethatárokat. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja a módosítást. 

 

 

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

határozatot hozta: 

17/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecser Nagyközség az I. sz. és a II. sz. védőnői körzeteinek felosztását  

- a módosítást követően - a mellékelt utcajegyzék szerint határozza meg. 
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A testület egyben megbízza a polgármestert, hogy a Monor Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézetet, valamint az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárt a körzethatárok módosításáról értesítse, ill. a finanszírozási szerződést 

a fentiek alapján módosítsa. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. február 28. 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A 14.) Háziorvosi rendelő vásárlásának ügye  napirend 

tárgyalására 18.49 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

A nyílt ülés 18.52 órakor folytatódik. 

 

15.)  A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

Gál Zsolt polgármester: A hosszú megfogalmazású rendeletünk a települési támogatásról szól. 

Röviden a szociális rendeletünk megalkotása a napirend. 

 

Barta Zoltán jegyző: Március 1-től igen jelentős változások fognak bekövetkezni a szociális 

ellátó rendszerben. Az erről szóló tájékoztatót kiküldtük. A Polgármesteri Hivatalban 

folytatjuk azt a munkát, ami a változtatások előkészítésben szükséges. A járási hivatal 

vezetőjével egyeztettünk az átadásra kerülő anyagokról. A most folyamatban lévő ügyekben 

úgy határoztuk meg a határidőket, hogy február 28-ával járjanak le. Az eddigi szociális 

rendeletünk módosítása helyett egy teljesen új rendeletet kell alkotni, és a korábbi 

rendeleteket hatályon kívül kell helyezni. Leegyszerűsítetten a változások lényege: a 

rendszeres ellátások a járási hivatalhoz kerülnek; nálunk települési támogatás lehetőségét 

biztosítjuk.  A rendelet szövegét is kiküldtük, ill. az előzetes hatástanulmányt. A kiküldött 

anyagban szeretne 4 módosító indítványt jelezni.  A rendelet tervezetnek a 16. §-a (2) bek.  

szeretné kiegészíteni.  Itt azt taglaljuk, hogy van olyan települési támogatás, ami elemi kár 

elhárítására szólna. Felsorolja, hogy mi minősül elemi kárnak: tűz, robbanás, vihar, viharon 

kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz, rendkívüli esőzés, 

belvíz. Kiegészítené még: rendkívüli esőzés, ill. belvíz is számítódjon ide. A 17. § (11) bek.  

gyermeknevelési támogatásról szól.  Itt kimondja, hogy ki nem jogosult. Az a) pont 

változna: aki nem igazolta, hogy a települési gyermeknevelési támogatást határozatban előírt 

célra használta fel. A 3. módosítás a 23. §-t érinti.  Az (1) bek.  d) és e) pontja változna. d) 

pontban Erzsébet utalvány szerepelt, kiegészülne vásárlási utalvánnyal. Az  e)  pontban 

étkeztetés kerülne be, mint természetbeni ellátást. A 27.§ (3) bek. is módosulna.  Fő 

szabályként azt írnánk le, a térítési díjat abban az esetben, ha a kérelmező szociális helyzete 

indokolja, akkor lehetne csökkenteni.  Javasolja a módosításokkal fogadja el a rendeletet. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a rendeletet a módosításokkal. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő:  27. § (3) bek. pontjának melyik része módosulna? 

 

Barta Zoltán jegyző: A 27. § (3) bek.  a) b) c) pont marad. A fő szabály szövege módosulna, 

majd azt részletezzük. 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag javasolja a rendelet 

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

alábbi rendeletét: 

3/2015.(II.19.) önk. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 3/2015. (II.19.) számú a települési támogatás 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint  

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2.§., 10. § (1) bekezdés 25. § (3) bekezdés b.) pontjában,   

26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontjában és  (3) bekezdésében, a 32/A. §-ában,  45. §-ban, 

48.§-ban, 56.§-ban, 57.§. (1) bekezdés c.) d.), e.), f.), g.) pontjában, 58/B.§-ban, 62.§-ban, 

63.§-ban,  64.§., 65.§., 65/A.§., 86. (1) és (2) bekezdésben, 92. § (1) és (2) bekezdésben, 115. 

§ (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján  az 

alábbi rendeletet (a továbbiakban: Szr.) alkotja: 

I. Fejezet 

Általános szabályok  

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ecser Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ban foglaltakat. 

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a 

polgármester, az Oktatási és  Szociális Bizottság (továbbiakban bizottság), valamint a 

képviselő-testület gyakorolja. 

2. § 

(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 

rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg. 

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 

kapcsolódva kerülnek meghatározásra. 

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) 

bekezdése szerint kell alkalmazni. 

(4) Az eljárást: 

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy 

b) hivatalból lehet megindítani. 

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott 

dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. 

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. 

részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál 

meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni. 

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől 

számított 5 munkanapon belül meg kell tenni. 

(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell 

megindítani. 

3. § 
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(1) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott 

dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint 

kell igazolnia. 

(2) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint 

környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről az 

önkormányzat a hivatal szociális előadója, vagy a családsegítő szolgálat vezetője útján 

gondoskodik. 

(3) Mellőzni lehet a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását 

megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy 

körülményeiben nem állt elő lényeges változás. 

(4) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező 

jövedelmi-és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, a hivatal megkéri a 

Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) területileg illetékes szervezetétől a 

személyi jövedelemadó-alap közlését. 

4.§. 

(1) A pénzbeli ellátások kifizetése a házi pénztárból történő kifizetéssel, vagy utalással 

történik. 

(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben 

utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére. 

(3) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz 

segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, akkor a családsegítő 

szolgálat  dolgozója, vagy a szociális gondozó részére kell kifizetni. 

(4) A családsegítő szolgálat dolgozója, vagy a szociális gondozója a (4) bekezdésben 

jelzett felvett készpénzsegélyen a jogosult részére élelmiszert, ruhaneműt, tisztítószereket, a 

háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgokat, tüzelőt vásárolhat, és kifizetheti a közüzemi 

díjakat. A felvett összeg felhasználásáról 15 napon belül számlákkal köteles elszámolni. 

5. § 

(1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell 

folyósítani. 

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell 

folyósítani.  

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját 

a vonatkozó határozat rendezi.  

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt 

időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi 

támogatás teljes összegét kell folyósítani. 

II. Fejezet 

Pénzbeli szociális ellátások 

6. § 

(1) Az önkormányzat Polgármestere, Oktatási és Szociális Bizottsága, Képviselő-testülete 

e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. 

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az aktív korúak ellátására vonatkozóan - az Szt. 

22. § (7) bekezdés alapján - eljárási szabályokat határoz meg. 

7. § 

A pénzbeli települési támogatás formái: 

eseti települési támogatás: 
- települési létfenntartási támogatás, 

- települési gyógyszertámogatás, 
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- települési temetési támogatás; 

- települési támogatás elemi kár elhárításához, 

- települési gyermeknevelési támogatás, 

- települési lakásfenntartási támogatás. 

rendszeres települési támogatás: 

- települési gyógyszertámogatás, 

- települési étkezési támogatás. 

1. Települési létfenntartási támogatás 

8. § 

(1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja 

létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni. 

 

(2) Rendszeres települési létfenntartási támogatást lehet megállapítani : 

a) annak az egyedülállónak, akinek jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj  300%-át és vagyonnal nem rendelkezik. 

b) annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200%-át és vagyonnal nem rendelkezik. 

(3) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra 

való rászorultságát. 

9. § 

(1) Eseti települési létfenntartási támogatást egy naptári évben maximum két alkalommal 

lehet adni. 

(2) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás maximális 

összege 28.500.- Ft. 

10. § 

Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat 

képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester , vagy a  

bizottság dönt. 

2. Települési gyógyszertámogatás 

11. § 

(1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatás adható annak a 

személynek, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 

(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás 

formájában. 

(3) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet haladéktalanul, a kérelem 

beérkezését követő 5 napon belül, a rendszeres települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet 

a kérelem beérkezését követő 20 napon belül el kell bírálni. 

12. § 

(1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet 

megállapítani. 

(2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha  

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyedülálló esetében 300%-át nem haladja meg,  

b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását 

megelőző két hónapon belül havonta elérik, vagy meghaladják a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj 15%-át.  

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni. 

(4) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális 

összege 10.000.- Ft. 
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13. § 

 Az eseti települési gyógyszertámogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-

testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester, vagy bizottság 

dönt. 

14. § 

(1) Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és 

maximum 12 hónapra lehet megállapítani.  

(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, 

ha  

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 300%-át  nem haladja meg, és 

b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai 

meghaladják a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 15%-át, 

c.) 75. életévét a kérelem benyújtásakor betöltötte és havi rendszeres gyógyító ellátás 

költsége meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 15%-át, és 

d.) szociális helyzete indokolja,    

e) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb 

kiadások szükségességét. 

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni. 

(4)A kérelemhez csatolni kell az orvos által kiállított, a patika által beárazott igazolást a 

havi gyógyszerfogyasztásról. 

(5) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális 

összege  2.500.-Ft. 

(6) A rendszeres települési gyógyszertámogatást éven belül legfeljebb 2 alkalommal lehet 

megállapítani, amennyiben a támogatás nem 1 év időtartamra szól. 

(7) A rendszeres települési gyógyszertámogatás kifizetése utalással, vagy a házi pénztárból 

való felvétellel történik. 

3. Települési temetési támogatás 

15. § 

(1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a 

személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra 

köteles hozzátartozó volt-e vagy sem. 

(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező 

létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet a temetési költségek 

a.)megelőlegezett, vagy 

b.) utólagos megtérítésére. 

(4) A támogatás összegét kérelmenként - a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 

összegének 10 %-ig terjedő összegben - kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb 

temetési költség .a rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza. 

(5) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési 

kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.  

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező 

vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti 

példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. 

(7) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló 

határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel - számlával - való elszámolás határidejét, 

amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet. 
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(8) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének 

felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek 

megelőlegezése iránti kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül 

kell döntést hozni. 

4. Települési támogatás elemi kár elhárításához 

16. § 

(1) Elemi kárra tekintettel települési támogatás adható annak a személy, aki a 

bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, 

földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz, rendkívüli esőzés, belvíz által okozott kár. 

(3) A támogatás összegét 50.000.- Ft-ig a bizottság, ennél magasabb összeget a képviselő-

testület határozhat meg. Egy ingatlanra egy évben csak egyszer lehet támogatást adni.  

(4) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll 

fenn, ha 

a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és 

b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti 

jogával bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és 

c) a kérelmezőnek és családjának nincs vagyona, és 

d) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át nem haladja meg, 

(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. 

A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem 

elutasítását vonja maga után. 

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó 

nyilatkozatokat. 

(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő 

személy 

a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,  

b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest 

nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt. 

(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az 

önkormányzat képviselő-testülete a kérelem beérkezésétől számított első képviselő-testületi 

ülésen dönt. 

(9) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a 

jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére, 

vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon. 

(10) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél 

szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget 

határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére. 

5. Települési gyermeknevelési támogatás 

17. § 

(1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, akik létfenntartását 

veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező 

többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul. 

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet 

a) a gyermek iskoláztatásához, vagy 

b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához, vagy 

c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy 
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d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges anyagi támogatásra. 

e.) a gyermek napközbeli ellátásához, étkezéséhez, 

f.) a gyermek lakhatási körülményeinek biztosításához. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető 

élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át, egy szülős háztartásban a 250%-át nem haladja meg. 

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez be kell csatolni a gyermek iskolalátogatási 

igazolását, vagy az iskolai felvételről szóló igazolást. 

(5) A (2) bekezdés b), vagy c) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtani a 

várandóságot igazoló szakorvosi igazolást, illetve a (2) bekezdés c) pont szerinti esetben a 

már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát. 

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vétellel 

kapcsolatos határozatokat. 

(7) A települési gyermeknevelési támogatást eseti jelleggel kell nyújtani. A támogatást egy 

naptári évben maximum két alkalommal lehet megállapítani. 

(8) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás 

maximális összege  28.500.-Ft. 

(9) Az egyedülállóságot két szomszéd által írásban kell igazolni. 

(10) A kérelemről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül, vagy a beérkezéstől 

számított első bizottsági ülésen dönteni kell. 

(11) Nem jogosult települési gyermeknevelési támogatásra az a kérelmező: 

a) aki nem igazolta, hogy a települési gyermeknevelési támogatást a határozatban előírt 

célra használta fel. 

b) aki korábban jogosulatlanul vette igénybe a települési gyermeknevelési támogatást 

c) aki az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik; gépjármű esetén 

vagyonnak minősül a tartós bérlet (lízing) is. 

6. Települési lakásfenntartási támogatás 

18. § 

(1) Települési lakásfenntartási támogatás adható annak a szociálisan rászoruló 

háztartásnak, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e 

rendeletben meghatározott egyéb feltételek. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

200 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, 

(3) egyedülálló esetén 300%-át és vagyona nincs. 

(4) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási 

kiadásait. 

(5) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, 

víz- és gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a 

lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, a közös költség, és a 

tüzelőanyag ára. 

(6) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi 

lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 30%-át. 

 (7) A megállapított települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 28.500 Ft. 

 (8) A települési lakásfenntartási támogatás egy évben maximum két alkalommal 

igényelhető.  
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 (9) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása előtt vizsgálni kell a szociális 

rászorultságot, melyet a polgármesteri hivatal két dolgozója a helyszínen környezettanulmány 

készítésével ellenőriz. 

 (10) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 

állapítható meg. 

(11) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, a jogerős bírósági 

határozattal megosztott lakás lakrészé. 

19. § 

(1) A Képviselő-testület a települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb 

feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete 

rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg:  

a) tiszta legyen 

aa) a kérelemmel, illetve az ellátással érintett lakás vagy a ház (a továbbiakban: ház),  

ab) a ház udvara, kertje,  

ac) a ház kerítéssel - kívül - határos területe, a járda,  

b) a ház állag megőrzése biztosítva legyen,  

c) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot, 

d) a ház vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot.  

 

(2) Nem jogosult települési lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező: 

a) aki korábban jogosulatlanul vette igénybe a települési lakásfenntartási támogatást 

b) aki az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik; gépjármű esetén 

vagyonnak minősül a tartós bérlet (lízing) is. 

20. § 

(1) A 19. § a) pont aa) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha 

a) a ház valamennyi helyiségének padlózata tiszta, 

b) a ház berendezéseinek, felszereléseinek felülete portalan,  

c) a nyílászárók tiszták,  

d) az udvar és a ház környezete tiszta. 

(2) A 19. § a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha 

a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített 

tárolóban található, és 

b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, mely alatt évente legalább 2 alkalommal 

történő kaszálást kell érteni az alábbi időpontokban 

ba) az első kaszálás ideje június 1-je és június 30-a között, míg 

bb) a második kaszálás ideje szeptember 1-je és szeptember 30-a között, és 

c) csak fedett melléképületben találhatóak olyan eszközök, berendezések vagy egyéb 

holmik, melyek eredeti rendeltetésüknek megfelelően fedett helyen történő tárolást 

igényelnek, és 

d) az udvarban, kertben nincs veszélyesnek minősülő hulladék, építési törmelék, és 

e) az udvarban, kertben az udvar és kert összterületének maximum 2%-át kitevő 

alapterületén van használaton kívüli fémtárgy, tüzelő anyag, építési anyag, és 

f) a kerti hulladék csak komposztáló helyen kerül tárolásra, és 

g) az udvarban és kertben nincsenek lábon álló, elszáradt fás szárú növények. 

(3) A 19. § a) pont ac) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha 

a) szilárd kommunális hulladéktól mentes a házzal érintett ingatlan (továbbiakban: 

ingatlan) kerítéssel - kívül - határos területe és a járda, és 

b) a kerítés és a járda közötti terület, járda hiányában a közútig tartó terület 

karbantartott, mely alatt évente legalább 2 alkalommal történő kaszálást kell érteni (2) 

bekezdés ba) és bb) pontokban meghatározott időpontokban, és 
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c) a téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása, és 

d) az érintett területen az őszi lomb eltakarítása legkésőbb november 30-ig megtörténik, 

és 

(4) A 19. § b) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha 

a) az ingatlanon a csapadékvíz elvezetés megoldott, és 

b) a házon, a melléképületeken, az udvaron tárolt eszközökön, kerítéseken nem lehet 

észlelni – anyagi jellegű kiadást nem igénylő – karbantartási, javítási munkák elvégzésének 

hiányát, valamint balesetveszélyes állapotot. 

(5) A 19. § c) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha a ház megfelel az 

építésügyi jogszabályok szerinti lakásfennmaradási engedély kiadási feltételeinek. 

(6) A 19. § d) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha  

a) a ház tulajdonosa elvégzi a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (4) 

bekezdése szerinti egészségügyi kártevők elleni védekezést, és 

b) a ház lakhatásra használt helyiségei, valamint élelmiszer tárolására használt 

helyiségei higiénikusak. 

21. § 

A 19. §-ban meghatározott feltételeket a kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen 

lakott lakókörnyezetére kell vonatkoztatni. 

22. § 

A jegyző a 19. §-ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 15 napos határidő 

kitűzésével, de a kötelezettség jellegét figyelembe véve szólítja fel, meghatározott 

kötelezettség nem teljesülésekor. 

II. Fejezet 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

23. § 

(1) A települési természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a 

következő ellátásokat nyújtja: 

a) köztemetés, vagy 

b) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy 

c) tankönyv - és tanszervásárlás, vagy tanórához kapcsolódó táborozás, vagy 

d) Erzsébet utalvány, vásárlási utalvány vagy 

e) étkeztetés vagy 

f) anyagok, eszközök közvetlen megvásárlása, vagy 

g) szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése, vagy 

h) tüzelő vásárlás, vagy 

i.) gyógyszer támogatás. 

(2) Az (1) bekezdés  a),b),c), f), g), h),   pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség 

szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell 

folyósítani. 

(3) A természetben nyújtott ellátások megállapítására a rendelet települési létfenntartási 

támogatás szabályai az irányadók.  

8. Köztemetés 

24. § 

(1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél 

magasabb összegben megállapítani. 

(2) A települési önkormányzat különös méltányosságból mentesítheti a  megtérítési 

kötelezettség alól : 
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a) részben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett 

személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 200%-át, 

egyedül élő esetén a 250 %-át, 

b) egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett 

személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 150%-át, 

egyedül élő esetén a 200%-át, és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik, 

c.) és szociális helyzete indokolja. 

(3) A települési önkormányzat kötelezheti az örököst  a köztemetés költségeinek utólagos 

megtérítésére. 

IV. Fejezet 

Szociális alapszolgáltatások 

25. § 

(1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében 

a)  az étkeztetés,  

b) a családsegítés,  

c) a házi segítségnyújtás, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) közösségi ellátások 

f) idősek nappali ellátása 

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.  

(2) Külön eljárás keretében akkor lehet ellátást nyújtani, ha az ellátást az érintettnek 

megállapították, de annak igénybevételével felhagyott, majd az ellátás megállapítását követő 

2 hónapon belül ismét kéri az ellátást és közben az ellátás nyújtásának feltételei továbbra is 

fennállnak. 

(3) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik: 

a) a jogosulatlan igénybevétel esetén, vagy  

b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond, vagy 

c) elhalálozik. 

A szociális törvényben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a 

szociális törvény és e rendelet megsértésével nyújtott szociális alapszolgáltatást a (3) 

bekezdés a) pontja szerint meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az intézményi térítési díj teljes összegének 

megfizetésére. Az ellátás megszüntetését és az esetleges megtérítési kötelezettséget 

határozatba kell foglalni. 

26. § 

(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az ellátást szolgáltató 

önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg.  

9. Étkeztetés 

27. § 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek. 

(2) Az étkezésért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) 

bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg. A térítési díjakat az 2.függelék 

tartalmazza. 

(3) A térítési díjat abban az esetben, ha a kérelmező szociális helyzete indokolja: 

a) 10%-50%-kal lehet csökkenteni, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250%-át, és vagyonnal nem 

rendelkezik, vagy 
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b) el lehet engedni, ha a kötelezett havi jövedelme nem éri el 200%-át és vagyonnal nem 

rendelkezik, vagy 

c) el lehet engedni, ha kérelmező létfenntartása veszélybe került. 

(4) A csökkentett, vagy elengedett térítési díjakról a polgármester, Bizottság határozatban 

dönt.  

28. § 

(1) Az önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást az önkormányzati konyha intézmény 

közreműködésével nyújtja. 

(2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott 

a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel 

elvitelét – vagy 

b) intézményből az étel házhozszállításával  

biztosítja. 

(3) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban 

kell rendelkezni. 

10. Házi segítségnyújtás 

29. § 

Az önkormányzat az Szt. 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtást a Társulási megállapodás 

alapján a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. A térítési díjakat 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2014. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet 4.§-a tartalmazza. 

11. Családsegítés, gyermekjóléti ellátás 

30. § 

(1) Az önkormányzat az Szt.64.§-ban foglalt családsegítés körébe tartozó feladatait Vecsés 

Városi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálattal társulásban  látja el, 

melyet a Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Vecsés és Környéke 

Társulás által nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló 13/2014.(XI.21.) önkormányzati 

rendelet 2§. a.) pontja tartalmazza. 

12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

31.§. 

Az önkormányzat az Szt. 65.-§-ában foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Társulási 

megállapodás alapján a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. A 

térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 

22/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a tartalmazza. 

13. Közösségi ellátások 

32.§. 

Az önkormányzat az Szt. 65/A. § (2) bekezdésében foglalt szenvedélybetegek közösségi 

alapellátását Társulási megállapodás alapján a Vecsés és Környéke Társulás által fenntartott 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Az alapszolgáltatás ellátását Vecsés 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Vecsés és Környéke Társulás által nyújtott 

szociális alapszolgáltatásokról szóló 13/2014.(Xl.21.) önkormányzati rendelet 2. §.b) pontja 

tartalmazza. 

14. Időskorúak nappali ellátása 

33.§. 
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Az önkormányzat az Szt. 65/F. §-ában foglalt nappali ellátást Társulási megállapodás alapján 

a Gyömrő és Környéke Társulás által fenntartott Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató 

Központ által biztosítja. A térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat 

Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért 

fizetendő térítési díjakról szóló 22/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a tartalmazza. 

V. Fejezet 

Egyéb rendelkezések 

34. § 

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott 

kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(1) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti szociálpolitikai kerekasztal tagjainak minősül a 

törvényben meghatározottakon túl:  

Polgármester 

Jegyző 

Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse 

I. sz. Óvoda gyermekvédelmi felelőse 

II. sz. Óvoda gyermekvédelmi felelőse 

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke 

Védőnői Szolgálat vezetője 

"Segítség" Közalapítvány Elnöke 

a Polgármesteri Hivatal szociális területét ellátó köztisztviselő  

Ecseri Egyházközség képviselője 

Nyugdíjasklub képviselője 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

35. § 

E rendelet 2015.  év március  hó 1. napján lép hatályba. 

36. § 

Hatályát veszti a a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 11/2010.(XI.17.) 

Önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/1999.(VII.09.) 

Ör. sz. rendelet. 

P.H. 

 Gál Zsolt s.k. Barta Zoltán s.k. 

 polgármester jegyző 

 

 

16.)  Gyömrői Társulási Megállapodás módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester:   Kiküldött anyagban látszik, hogy a társulási megállapodás 

módosításáról van szó. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Gyömrő Szolgáltató Központ  Ecser tekintetében is biztosít 

ellátásokat. Ez az előterjesztés a maglódi helyzetre reagál. Eddig egy alapítvány végezte ezt 

a feladatot Maglódon, de felhagyott ezzel. Ezért szükségessé vált, hogy Maglód városban a 

munkát végző személyek részére 4 státuszt kell létesíteni.  Ennek a költségeit a maglód 

önkormányzat fedezi. A társulás létszáma növekszik és a dolgozóik száma is növekszik, a 

működési engedély módosítását is el kell végezni. Emiatt szükséges a társulási 

megállapodás módosítása. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Aki egyetért a megállapodás módosításával, kéri a szavazatát. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

18/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő és Környéke Társulás keretében működő  

Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ  

alapító okiratát módosítását és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztett formában elfogadja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás 

módosításával kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

17.)  A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az Oktatási és 

Szociális Bizottság a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat éves tevékenységéről szóló 

beszámolóját. Azzal a kiegészítéssel, hogy a szakszolgálat vezetője törekedjen az ellátás 

javítására. A szakember hiány miatt 27 %-os az ellátottság,  29 fővel dolgozhatnának, de 

eddig csak 8 állás van betöltve. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A szakszolgálat beszámolójának elfogadását az Oktatási és Szociális 

Bizottság javaslatával kiegészítve szavazásra bocsátja. 

 

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

határozatot hozta: 

19/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2014. évi működéséről 

szóló beszámolóját elfogadja az Oktatási és Szociális Bizottság 

kiegészítő javaslatával, miszerint a PMPSZ vezetője törekedjen arra,  

hogy az üres álláshelyek betöltésre kerüljenek. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

18.)  A DPMV Zrt. hosszú távú gördülő fejlesztési terve 

 

Gál Zsolt polgármester: Beszéltünk erről a témáról már testületi és bizottsági ülésen is. El 

kellett készíteni a hosszú távú fejlesztési tervet és a központba  beküldeni. A tervet – a 

testületi döntésnek megfelelően - a DPMV Zrt. szakemberei elkészítették. Az anyag 

átolvasása után levélben kérte a DPMV Zrt.-től a határidők lerövidítését. A vezeték cserénél 

kérte, hogy ne 2018-ban legyen pl. az Arany J. utca felújítása. Ezen kívül a csatorna 

átemelők központosított távfelügyeletének kiépítése esetében jelezte, hogy lehetőleg még 

idén kezdődjön el.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság a polgármester úr által megfogalmazott és 

felsorolt kérésekkel, észrevételekkel egyetértve javasolja elfogadni a gördülő fejlesztési 

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

határozatot hozta: 

20/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a DPMV Zrt. által készített Ecser nagyközség ivóvíz hálózat és 

szennyvízvezeték-hálózat hosszú távú gördülő fejlesztési tervét 

az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

- az ivóvíz hálózat tekintetében a tervezet tolózár és tűzcsap cseréjének, 

valamint a fő nyomócső cseréjének határidejét lecsökkenteni szükséges; 

- továbbá a település Vecsés felőli oldalán új tolózár elhelyezését kéri; 

- a szennyvíz átemelők irányítástechnikával való felszerelés lehetőleg  

már ez évben kezdődjön el. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

19.)  Kripta helyek kialakításának lehetősége a temetőben 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem mostanában felvetett kérésről van szó: kripta kialakításának 

lehetősége a temetőben. Az utóbbi időben többen kerestek meg mindketten azzal a kéréssel, 

hogy kriptát akarnak kialakítani a temetőben. A testület iránymutatása az volt, hogy 

egyeztessük le a temető üzemeltetőjével és Aszódi Csaba Andrással. Több alternatíva is 

felvetődött. Végül egyetértve az üzemeltetőnek és Aszódi Csabának a javaslatával a terület 

kijelölését javasolják: A bejáratnál az új ravatalozó felé vezető útnak a jobb oldalán - ahol a 

sportoló emlékmű van - egy üres sáv lenne alkalmas, ahol kriptát lehetne kialakítani. 

Megpróbáltuk kideríteni, hogy van-e ott valamilyen közmű.  Nem láttunk akadályát, hogy itt  

kb. 5-6 kripta felállításra van lehetőség.  Kérik a testület hozzájárulását. 

 

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

határozatot hozta: 

21/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

új sírbolt (kripta) kialakítására alkalmas 

helyet az ecseri temetőben a főbejárattól az új ravatalozó 

felé eső jobb oldalon meglévő üres területen jelöli ki. 

A testület megbízza a temető üzemeltetőjét, hogy a 

megjelölt területen az előírásoknak megfelelően biztosítson 

helyet kripták kialakítására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

20.)  A képviselő-testület 2015. évi munkaterve 

 

Gál Zsolt polgármester: A munkaterv kiküldésre került. A Pénzügyi Bizottsági ülésen egy 

módosító  javaslat született.  Az EKO Kft. beszámolója ne júniusban, hanem májusban 

legyen.  

 

Horváth Tamás képviselő:  Ezzel a módosítással a Pénzügyi Bizottság a munkatervet 

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

határozatot hozta: 

22/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2015. évi képviselő-testületi munka- és 

ülésrendjét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. XII.31. 

 

21.)  A polgármester szabadságának ütemezése 

 

Gál Zsolt polgármester:  kiküldésre került egy táblázat, kérte az ütemezést,  kéri a testület 

hozzájárulását. 

 

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

határozatot hozta: 

23/ 2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

jóváhagyja Gál Zsolt polgármester 2015. évi szabadságolási tervét. 

Felelős: dr. Kóspál Lajos  Ügyrendi Bizottság elnöke 

Határidő: folyamatosan 2015. december 31-ig 

 

22.)  A Centrál Geo Kft. kártalanítási ajánlatai 

 

Barta Zoltán jegyző:  A Centrál Geo Kft. az a cég, akik a kártalanításokat intézi a Magyar-

Szlovák összekötő gázvezeték ügyében. A testület már tárgyalt ilyen kártalanításról. Ennek 

kettő fajtája van. Egyik az elhelyezési kártalanítás. Ezzel a testület már foglalkozott. A 

vezeték elhelyezésénél küldtek ajánlatot, hiszen a nyomvonal önkormányzati területet is 

érint.  Ezt nem fogadtuk el, az ajánlott összeg 5-szörösét kértük. Igazságügyi szakértőt 

kértek fel az összeg megállapítására. Az általa megjelölt szám minimális összegben tért el az 

eredetileg megállapítottól.  Ezért az igazságügyi szakértői összeget fogják kifizetni, nem az 

általunk kért összeget. A jelenlegi Centrál Geo Kft. ajánlata bányaszolgalmi kártalanítás.  A 

vezeték lefektetése után az előzőtől függetlenül ezért is kártalanítás jár. A már említett 

tavalyi ajánlattól eltérően a mostani számok kb. ennek a duplája.  Egy ingatlanunk van, ahol 

nem ajánlottak magasabb összeget: a 06/53. hrsz. A táblázatban szereplő következő 

területnél azért nem szerepelt összeg, mert ez egy keresztezett csatorna.  Ezekre biztonsági 

megállapodásokat is fognak kötni. Így az ajánlatban leírt összegekre számíthatunk. Ha nem 

fogadja el a testület, akkor ismételten igazságügyi szakértőt rendel ki a Kormányhivatal.  A 

legnagyobb területünkre vonatkozóan legjelentősebb tétel esetében  600 eFt-ról szól a 

kártalanítás. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja az ajánlat 

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

24/ 2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

az előterjesztés szerint elfogadja a Centrál GEO Kft.  

bányaszolgalmi kártalanítási ajánlatát az alábbi hrsz.-ú  
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területek vonatkozásában: 

06/57; 05/2; 04/4; 0152/84; 0151/3; 0150/4; 0148/2; 0142/42; 

 0142/63; 0119/9; 0117/1; 0112/8; 092/168; 092/77; 092/75. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

23.)  A ProForm Kft. megállapodása a parkoló használatáról 

 

Gál Zsolt polgármester: A Proform Kft. az önkormányzat, ill. a saját területén parkolót 

alakított ki.  Kérése, hogy 15 évig kizárólagosan használhassa a területet. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy  a polgármester dolgozzon ki 

egy részletes, mindenkire vonatkozó szabályozást. Addig a testület az aktuális ügyben ne 

foglaljon állást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Azért született ez a javaslat, mert valószínűleg lehet másnak is ilyen 

igénye.  Egységes szabályozás alapján döntsünk; ne külön-külön minden egyes kérelemben. 

 

Horváth Tamás képviselő: Mikorra szülessen meg ez a szabályozás? 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő ülésen 2,5 hét múlva lesz, addig még nem tudja rögtön 

kidolgozni a feltételeket. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ennek a szabályozásnak jól kell elkészülnie.  Akár olyan előírás 

is születhet, hogy utólag is fizessenek ilyen esetben. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A kizárólagosságon van a hangsúly; a Proform és a lakosság 

eddig is használhatta a régi parkolót. 

 

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

határozatot hozta: 

25/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a 

közterületek, önkormányzati tulajdonú területek gépkocsi  

parkolóként való használatára vonatkozóan. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 

 

 

24.) A hivatali munkaidőn túli házasságkötés rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A munkaidőn túli házasságkötések díj emelésére született a javaslat. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltünk róla, és itt is az emelés 

volt a javaslat. 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagot megkapták a képviselők. Március 1-től lép 

hatályba a rendelkezés. Javasolja a tervezetet elfogadni. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az 

alábbi rendeletét: 

4/2015.(II.19.) önk. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletét 

a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés ellentételezéséről  

és az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló 4/2011.(II.23.)  

önkormányzati rendelet módosításáról. 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96. §-ában  kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk. (1). 

bekezdésének (a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

A rendelet 2. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A hivatali munkaidőn túli (házasságkötő teremben történő) többletszolgáltatás 

ellentételezéseként, a házasulandók kötelesek az önkormányzat házi pénztárába 20.000 Ft 

szolgáltatási díjat megfizetni. 

2. § 

(1)  Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba. 

(2)  E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a március 1-je után induló eljárásoknál kell 

alkalmazni.  

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

Barta Zoltán jegyző: Visszatérve a rendelet módosítás okára. Előzményként megemlíti, hogy 

a XVII. kerületi hivatalból sorra elküldik a jelentkezőket azzal, hogy nincs hely, és itt 

akarnak házasságot kötni.  Miután a munkaidőn kívüli házasságkötések az önkormányzatnak 

is költségekkel járnak, ezért javasolták a módosítást. Legalább annyi bevételünk legyen, 

hogy a saját költségeinket tudjuk fedezni. Nem tagadhatja meg az ide jelentkező nem ecseri 

lakosok kérését.  A törvény azt mondja, hogy bármely anyakönyvvezetőnél bejelentheti 

szándékát a házasulandó. A hétköznapokon ingyenes, viszont ha szombaton van az esküvő, 

akkor fizetni kell. 

 

Gál Zsolt polgármester: A 25.)  EKO Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása napirend 

tárgyalására 19.14 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül.   

 

19.24 órakor a nyílt ülés folytatódik. 

 

26.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló  (Tájékoztató KLIK válaszlevél) 

 

Gál Zsolt polgármester:  A testületi döntésnek megfelelően küldött egy levelet az iskolai 

körzettel kapcsolatban; erre kaptunk válasz levelet a KLIK-től, mely a beszámoló 

melléklete. Tájékoztatásul küldte ki a képviselőknek. 

Néhány javaslata lenne, amiben kéri a testület döntését: Az önkormányzat, ill. a Polgármesteri 

Hivatal állományát szeretnék bővíteni egy  műszakis kollega felvételével. A költségvetésben 

tervezésre került egy álláshely bér és közterhe.  Sok gond adódik abból, hogy jelenleg nincs 

műszaki ügyekhez értő ügyintéző.  Kéri a testületet, hogy biztosítsa április 1-től  egy 

műszaki előadói munkakör álláshely költségeit. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

29/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a Polgármesteri Hivatal személyi állományában  

2015. április 1-től egy új álláshely létesítését  

engedélyezi műszaki előadói munkakörben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2015. IV.1-től folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A másik ügyben, amiben kéri a testület döntését: A  rendőrség 

részéről a Maglódi őrsparancsnok asszony kérését ismerteti. Az önkormányzatunk pénzbeni 

támogatását ne üzemanyag kártyafeltöltésre, hanem egy számítógép konfiguráció 

beszerzésére szeretnék fordítani. Nagyságrendileg hasonló összegről van szó.  Úgy gondolja, 

hogy a testület járuljon hozzá, az üzemanyag támogatás helyett azonos összegben 

számítógép beszerzéséhez biztosítsa a fedezetet. 

 

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

határozatot hozta: 

30/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő Maglódi Rendőrőrs  

tevékenységét segítő támogatási megállapodást  

- az őrsparancsnok kérésének megfelelően - az alábbiak szerint köti meg: 

a gépjármű üzemanyag költségre biztosított keretet 

egy számítógép konfiguráció beszerzésére biztosítja.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. IV.1-től folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Az iskolai könyvtár kérése: Az iskola könyvtára megszűnt önállóan 

működni, amikor az iskola átkerült a KLIK-hez. Maga a könyvállomány átkerült a községi 

könyvtárhoz. A testület döntése értelmében az együttműködési megállapodás alapján a Pest 

Megyei Könyvtár segíti a települési könyvtárat. Kérte a az iskola egy keret meghatározását 

200 eFt összegben.  Javasolja, hogy a testület biztosítson új könyvek beszerzésére a 

művelődési ház költségvetésén belül 200 eFt keretösszeget.  

 

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

határozatot hozta: 

31/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a Művelődési Ház költségvetésén belül 200 eFt keret összeget 

biztosít iskolás gyerekeknek való új könyvek beszerzésére.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: folyamatosan 
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Gál Zsolt polgármester: Inkább tájékoztató jellegű a következő: egy termelői piac 

kialakításának lehetősége.  Erről már korábban beszéltünk. Kerestük ennek a helyét, hogy 

meg lehet-e egyáltalán valósítani. A termelői piac jogi hátterét megnéztük a jegyző úrral, 

elég szigorúak a feltételek. Megnehezíti ennek megvalósítását, de ha van tényleges lakossági 

igény, akkor igyekeznek megoldást találni.  Nem most kell dönteni, de kéri a véleményeket, 

ötleteket. 

A polgármesteri beszámolóban más felvetése nincs, kéri annak elfogadását. 

 

 

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

határozatot hozta: 

32/2015.(II.18.) 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 Bizottság 5 igen szavazattal 

javasolja, hogy a  2. sz. háziorvosi körzet ellátása céljából feladat ellátási szerződést kössön 

a testület dr. Hahn Mária háziorvossal. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazatokat a bizottsági javaslatnak megfelelően. 

 

 

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

határozatot hozta: 

33/2015.(II.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy dr. Hahn Mária orvossal 

a 2.sz. Háziorvosi körzet ellátása céljából a feladat ellátási  

szerződést kösse meg 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt  polgármester: A finanszírozási szerződés megtárgyalására ez után lesz lehetőség. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság más témával nem foglalkozott, mint ami 

elhangzott az ülésen. 

 

27.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

-- 

 

28.) Egyebek 

-- 

  



33 

 

 
 

 


