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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én 

18.02 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, Horváth Tamás, Szilágyi Szilvia 

képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívott:  Baár Pál r.ezds. Monori Rendőrkapitányság vezetője 

  Körmöndi Bernadett  r.fhdgy. Maglódi Rendőrőrs parancsnok 

 

Később érkezett:   Szeverné Csekei Csilla képviselő 

Igazoltan távol: Szilágyi Károly alpolgármester 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Szeverné Csekei Csilla képviselő jelezte, 

hogy később érkezik, Szilágyi Károly alpolgármester igazoltan van távol. Megállapítja, 

hogy a testület 5 fővel határozatképes. 

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

2.)  Gyömrő város 5002/1,2,5. hrsz.-ú területére vonatkozó TSZT és SZT, HÉSZ módosítás 

ügye 

3.)  2014. évi pénzügyi beszámoló 

4.)  2014. évi maradvány elszámolás 

5.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 

6.)  Gyermekvédelmi beszámoló 

7.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési 

díjak meghatározása 

8.)  A Falugyűlés előkészítése 

9.)  Házi orvosi rendelő adásvétele Zárt ülés! 

10.)  A „Szép kert, tiszta környezet” pályázat kiírása 

11.)  A Petőfi u. 41. sz. ingatlan ügye   Zárt ülés! 

12.)  Óvodai felvételi kérelem Zárt ülés! 

13.)  1. számú Óvoda óvodavezetői állás ügye Zárt ülés! 

14.)  A HungaroControl Zrt. pályázat ügye 

15.)  Települési értéktár 

16.)  Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló határozatok módosítása 

17.)  Csapóné Tóth Tünde részletfizetési kérelme Zárt ülés! 

18.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

19.)  Képviselői kérdések, vélemények 

20.)  Egyebek 



2 

 

Gál Zsolt polgármester: A napirendi pontokhoz kiegészítése van. Javasolja a Petőfi utca 41. 

sz. ingatlan vétele miatt a Vagyonrendelet módosítását. Szükséges a 3. sz. „Üzleti vagyon” 

mellékletében az ingatlan megjelenítése. Ezt a pontot a 11. napirendi pontként javasolja 

tárgyalni, majd ezt követően a sorrendiség maradna. 

Módosított napirendi pontok: 

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

2.)  Gyömrő város 5002/1,2,5. hrsz.-ú területére vonatkozó TSZT és SZT, HÉSZ módosítás 

ügye 

3.)  2014. évi pénzügyi beszámoló 

4.)  2014. évi maradvány elszámolás 

5.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 

6.)  Gyermekvédelmi beszámoló 

7.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési 

díjak meghatározása 

8.)  A Falugyűlés előkészítése 

9.)  Házi orvosi rendelő adásvétele Zárt ülés! 

10.)  A „Szép kert, tiszta környezet” pályázat kiírása 

11.)  Vagyonrendelet módosítása 

12.)  A Petőfi u. 41. sz. ingatlan ügye   Zárt ülés! 

13.)  Óvodai felvételi kérelem Zárt ülés! 

14.)  1. számú Óvoda óvodavezetői állás ügye Zárt ülés! 

15.)  A HungaroControl Zrt. pályázat ügye 

16.)  Települési értéktár 

17.)  Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló határozatok módosítása 

18.)  Csapóné Tóth Tünde részletfizetési kérelme Zárt ülés! 

19.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

20.)  Képviselői kérdések, vélemények 

21.)  Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

2.)  Gyömrő város 5002/1,2,5. hrsz.-ú területére vonatkozó TSZT és SZT, HÉSZ módosítás 

ügye 

3.)  2014. évi pénzügyi beszámoló 

4.)  2014. évi maradvány elszámolás 

5.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 

6.)  Gyermekvédelmi beszámoló 

7.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési 

díjak meghatározása 

8.)  A Falugyűlés előkészítése 

9.)  Házi orvosi rendelő adásvétele Zárt ülés! 

10.)  A „Szép kert, tiszta környezet” pályázat kiírása 

11.)  Vagyonrendelet módosítása 

12.)  A Petőfi u. 41. sz. ingatlan ügye   Zárt ülés! 

13.)  Óvodai felvételi kérelem Zárt ülés! 

14.)  1. számú Óvoda óvodavezetői állás ügye Zárt ülés! 
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15.)  A HungaroControl Zrt. pályázat ügye 

16.)  Települési értéktár 

17.)  Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló határozatok módosítása 

18.)  Csapóné Tóth Tünde részletfizetési kérelme Zárt ülés! 

19.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

20.)  Képviselői kérdések, vélemények 

21.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

 

Körmöndi Bernadett őrsparancsnok, meghívott: Szóban csak kisebb mértékben szeretné 

kiegészíteni a beszámolót. Az írásos anyagban megnézhették az adatokat, amihez csak egy-

egy részhez fűzne kiegészítést. A Maglódi Rendőrőrsnél teljes a létszám feltöltöttség; jövő 

hónapban 2 tanulóval nő az állomány. A szükséges felszerelés is megvan, 2 szolgálati 

autóval rendelkeznek. Ebből a körzeti megbízott az egyiket folyamatosan használja. Ettől az 

évtől a statisztikai adatok  más bontásban és szerkezetben szerepelnek. Az elmúlt 5 évet 

visszanézve értékelték az adatokat. Bár az össz bűncselekmény számok folyamatos 

növekedést mutatnak;  Ecseren 19 %-os az emelkedés, de ez nem a 2014. évben történteket 

mutatja. Miután az adatszolgáltatás is a lezárt időszakot követik, így a statisztikai adatok is 

éves csúszással jelentkezik. Az össz bűncselekmény számánál a 106 nem csak a rendőrőrs 

által vizsgált eseteket mutatja. Tavaly több esetben a BRFK XVII. kerületi állománya által 

végrehajtott nyomozati cselekményeket is tükrözi. Ecseren több helyszínen tartottak 

házkutatást illegális gépkocsi bontókban, ill. lopott alkatrészeket árusító helyeken. Ez mind 

bekerül az ecseri statisztikába és  mint bűncselekmény terhelés jelentkezik. Bár látunk 

csökkenő adatokat, ami adódik abból is, hogy nő a lakosság szám.  Mennyi a terhelés azt 

jelenti, hogy egy fő rendőrre mennyi lakos jut. Pest megyében 495 lakosra, Budapesten  294 

lakosra,  Monoron 600 lakosra jut 1 fő rendőr. A számok magukért beszélnek.  A 

beszámolóban kitértünk az általunk kiemeltként kezelt 14 kategóriára. Sajnos a vagyon 

elleni bűncselekmények nőttek 19 %-kal.  A nyomozás eredményességi mutató nem csak az 

őrsre vonatkozik, mivel a monori kapitányság része, kompletten kezelve szerepel. Az 

eredményesség köszönhető a fokozottabb közterületi jelenlétnek. Többször említettük már 

az ún. 19/24 programot, amely  tavaly nyáron indult. Ez  nagyban hozzájárult az 

eredményekhez. A tulajdon elleni szabálysértéseknél nem folytatunk csak előkészítő 

eljárást, ami a kapitányság szabálysértési csoportjának nyújtott segítség. A közlekedés 

biztonság helyzetében nem volt súlyos és halálos baleset 2014-ben. Sajnos Vecsés-Ecser 

között már történt 2015-ben egy halálos baleset. Ez a következő évi statisztikában fog 

jelentkezni. A közterületi jelenlét óraszámával azt próbálták érzékeltetni, mennyi a rendőrök 

közterületen töltött ideje.  A közrendvédelmi gyakorlatnál az látszik, hogy milyen 

intézkedéseket foganatosítottak.  Fő célnak tekintik az ittas vezetők kiszűrését.  A maglódi 

őrsön egy körzeti megbízotti státusszal rendelkezünk, Ulicza Balázs itt teljesít szolgálatot 

Ecseren. Úgy látja, hogy a személyi változás meghozta az eredményeket. Ulicza Balázs 

személyében kaptunk egy nagyon jó szakembert. A 112-es segélyhívószámon 

zökkenőmentes az ügyeleti átállás. Részletesen taglalták az igazgatásrendészeti eljárásokat, 

melyeket Monor végzi. Az őrsön csak segítő tevékenységet végeznek; pl. tartózkodási hely 

ellenőrzést. A bűnmegelőzésben és az ifjúság védelemben az országos feladatokhoz 

kapcsolódva helyi szinten az iskolarendőr programban vesznek részt. A folyamatos 
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változások miatt nem volt zökkenőmentes ez a munka. De a körzeti megbízott felvette a 

kapcsolatot az iskola vezetésével és már tartott is előadást a bűnmegelőzésről a 

gyerekeknek. A Családsegítő Szolgálattal és a Polgármesteri Hivatal dolgozóival részt 

vesznek az esetmegbeszéléseken, jó a munkakapcsolat. Szeretné megköszönni az 

önkormányzatnak a jó együttműködést és a támogatást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ulicza Balázs r.tőrm. maradjon továbbra is Ecseren kmb-s, 

rendes embernek ismerték meg. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ő is csak megerősíteni tudja; jó váltás volt Ulicza Balázs kmb.-s 

kinevezése, jó hogy itt van a településen. A testület részéről kérés, hogy amennyiben 

lehetősége van, próbáljon meg a kapitány úr bővíteni a kmb.-s létszámon. Azzal, hogy 

elindult a folyamatos rendőri jelenlét a településen, ez  nagyban javítja a lakosság biztonság-

érzetét. A bűncselekmények száma, ha nem is növekszik, nagyjából stagnál. Elmondható, 

hogy időközben a  kamerarendszer pályázaton nyertünk. Kérdés, hogy mennyire lesz 

segítség a megelőzésben, ill. felderítésben?  Köszönjük a kapitányság és az őrs dolgozóinak 

munkáját, lássák minél többször Ecseren a járőröket. 

 

Baár Pál rendőrkapitány, meghívott:  Köszönti a képviselő-testületet.  Először találkozik a 

jelenlévő képviselőkkel. De már a 80-as években is itt dolgozott és monori bűnügyi 

osztályvezető volt.  Itt is szeretné befejezni majd a pályafutását. Köszöni az őrs munkájához 

nyújtott önkormányzati segítséget, valamint az itt élők segítségét is. Kijelenthető, hogy a 

napi szolgálatokban nyújtott segítség tükröződik a munkában is. Nem rossz évet zárt a 

monori kapitányság. Igaz, hogy legnagyobb problémát jelent megtartani a szakembereket, 

kinevelve az újoncokat. Azt tartja fő szempontnak, hogy az itt dolgozó rendőrök épüljenek 

be a település életébe, legyenek személyes kapcsolatok, érezzék magukénak a települést és 

ezzel együtt a munkájukat. Teljesen jogos a kérés a körzeti megbízotti létszám bővítésére.  

Tudni kell azonban, hogy nagyon nehéz Budapest közelsége miatt megtartani az embereket.  

Nem tudnak versenyezni a fővárosi jövedelmekkel. Amit biztosítani tudnak az a stabil 

gárda, a vezetőség kiállása a dolgozók mellett. Ezzel szeretné megfogni az embereket és itt 

tartani. A beszámolóban lévő statisztikai számok a központi adatbázisból kerülnek ki, abból 

dolgoznak. Úgy véli, hogy nem a statisztikai számok alapján kell megítélni a rendőrök 

tevékenységét. Ő is azt a vonalat erősíti, hogy a járőrök  szálljanak ki a kocsiból, 

beszélgessenek az emberekkel, tanuljanak a helyi lakosoktól. Éljenek együtt a helyiekkel. 

Nemcsak az önkormányzatok, hanem rendőrkapitányságként is nyújtanak be pályázatot 

olyan programok végrehajtására, ami a kábítószerek ellen a kiszolgáltatottak védelmére, az 

iskoláskorúak védelmére van kidolgozva.  Óriási probléma ez, amit minden eszközzel meg 

kell előzni. Ehhez vannak elképzelései; vannak alternatívái, amihez igyekszik bevonni a 

pedagógusokat, civil szervezetek.  Még egyszer köszöni az önkormányzat hozzáállását és 

támogatását. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A számokat nézve vidéken 600 állampolgárra jut 1 rendőr, míg 

ha a Budapesti állományt visszaosztjuk, akkor  így lehetne még akár 5 rendőr is Ecseren 

ekkora lakosságszámra. 

 

Gál Zsolt polgármester: Tudjuk, hogy nehéz kérdés mindig a létszám. 
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Baár Pál rendőrkapitány, meghívott: Annyit tud hozzáfűzni, hogy amennyire csak tud az 

önkormányzat hatni a döntéshozókra, azt tegyék meg. Maga a monori rendőrkapitányság 

létszámhiánnyal küzd, de szerencsére Maglódon nem ez a helyzet, teljes a feltöltöttség. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

58/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Monori Rendőrkapitányság és a Maglódi Rendőrőrs 

2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

18.23 órakor Baár Pál r.ezds. és Körmöndi Bernadett r.fhdgy. távoznak az ülésről 

Gál Zsolt polgármester: Rövid technikai szünetet rendel el, kikíséri a vendégeket. 

Az ülés 18.25 órakor folytatódik. 

 

2.)  Gyömrő város 5002/1,2,5. hrsz.-ú területére vonatkozó TSZT és SZT, HÉSZ 

módosítás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A februári ülésen már beszéltünk róla, hogy az Üllő felé vezető 

szakaszon a gyömrőiek egy ipari terület kialakításán fáradoznak; a meglévő autómosó 

mellett. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az említett 

terület vonatkozásában a Településszerkezeti Tervnek és a Szabályozási Tervnek, valamint 

a Helyi Építési Szabályzatnak a módosításával kapcsolatban észrevételt, kifogást ne emeljen 

a testület és az eljárás további szakaszában vegyen részt. Annyi kiegészítést javasoltak még, 

hogy az eljárás során vegyék figyelembe az ecseri fejlesztési terveket.  

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

59/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

és SzT, valamint Helyi Építési Szabályzatának módosításával 

kapcsolatban észrevételt, kifogást nem emel; az eljárás 

további szakaszában 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.)  2014. évi pénzügyi beszámoló 
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Gál Zsolt polgármester: A napirend az önkormányzat tavalyi éves pénzügyi beszámolója, 

melyet a bizottság tárgyalt. 

 

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

2014. éves pénzügyi beszámolót. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett – megalkotta 

az alábbi rendeletét: 

5/2015.(IV.24.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 5/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. 

évi CXCV. törvény 91.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési 

zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 

1. § 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1 – 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

599.277   eFt   teljesített bevétellel 

397.606   eFt   teljesített kiadással 

 201.672    eFt   maradvánnyal 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. 

(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 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – 11/a. és 

11/b. sz. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 3.906.026 eFt-ban állapítja meg. 

7. § 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2014. évi egyszerűsített mérlegét, 

egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített maradvány-kimutatását, valamint 

az egyszerűsített eredmény-kimutatását a 9/a., 9/b., 9/c. és a 9/d. sz. mellékletekben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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(2) A képviselő-testület a maradvány felhasználását a 10. sz. mellékletnek megfelelően 

engedélyezi. 

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(4) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő 

átvezetéséről gondoskodni köteles. 

8. § 

Ez a rendelet 2015. április 23-án lép hatályba. 

Gál Zsolt  sk. Barta Zoltán  sk. 

polgármester jegyző 

 

 

4.)  2014. évi maradvány elszámolás 

 

Gál Zsolt polgármester: A  Pénzügyi Bizottság javasolta a beszámolóhoz hasonlóan a 2014. 

évi pénzmaradvány elfogadását is. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottság mind az öt intézmény tekintetében elfogadta az 

elszámolást, az önkormányzat tekintetében a maradványt a fejlesztési tartalékra javasolja 

áthelyezni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Egyenként teszi fel szavazásra intézményenként a 2014. évi 

maradvány elszámolását. 

 

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

határozatot hozta: 

60/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint a Polgármesteri Hivatal 2014. évi  

maradvány elszámolását elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

61/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint a Rábai Miklós Művelődési Ház 

2014. évi maradvány elszámolását elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

62/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint az 1. sz. Óvoda 2014. évi maradvány 

elszámolását elfogadja. 
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Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Petneházi Tamásné  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

63/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint a 2. sz. Óvoda 2014. évi maradvány 

elszámolását elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

64/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint az Önkormányzat 2014. évi  

maradvány elszámolását elfogadja. 

A 10.750.472 Ft szabad pénzmaradványt fejlesztési  

tartalékra helyezi. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 

 

Gál Zsolt polgármester: A könyvvizsgáló céggel történő szerződés kötése a napirend. Az 

előterjesztésről kéri a bizottsági véleményt. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja, hogy 2015. évben 

változatlan feltétellel az önkormányzat kössön szerződést a KF Audit Kft.-vel. 

 

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

határozatot hozta: 

65/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a K.F. Audit Gazdasági és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel könyvvizsgálói munkára a 2015. évre  

vonatkozóan kössön szerződést 300.000 Ft + ÁFA díj ellenében. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 2015. évi zárszámadásig 

 

6.)  Gyermekvédelmi beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri az Oktatási és Szociális Bizottság véleményét, az elnök 

távollétében a helyettes ismertesse a döntést. 

Dr.Kóspál Lajos képviselő: Ismerteti az oktatási és szociális bizottság döntését: 3 igen 

szavazattal javasolja 2014. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadását. 
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Gál Zsolt polgármester: A bizottsági véleményt teszi fel szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

66/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2014. évi gyermekvédelmi beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő 

térítési díjak meghatározása 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezt a napirendet is az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta és 

alkotott véleményt. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Felolvassa az előterjesztéssel megegyező, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak, melyet a 

bizottság egyhangúlag elfogadásra javasol. Lényeg, hogy a társközségekkel azonos díjakról 

van szó; társulásban látjuk el a feladatot azonos feltételekkel. 

 

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

alábbi rendeletét: 

6/2015.(IV.24.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 6/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletét 

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,  

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének  

szabályairól szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a.) és f.) pontjában, (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) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet (a továbbiakban: Szr.) alkotja:  

1.§.  
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015.(II.19.) Önk. rendelet (a továbbiakban: Települési 

Támogatási r.) 29.§-a az alábbiak szerint módosul:  

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

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

díjakat a rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza.  

2.§.  
A Települési Támogatási r. 31. §-a az alábbiak szerint módosul:  
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Az önkormányzat az Szt. 65.-§-ában foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Társulási 

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

személyi térítési díjakat a rendelet 3. sz. függelék tartalmazza.  

3.§.  
A Települési Támogatási r. 33.§-a az alábbiak szerint módosul:  

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

Gyömrő és Környéke Társulás által fenntartott Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató 

Központ által biztosítja. A személyi térítési díjakat a rendelet 3.sz. függeléke tartalmazza.  

4.§.  
A Települési Támogatási r. 1. sz. melléklet szerinti 3. sz. függelékkel egészül ki. 

5.§. 

Ez a rendelet 2015. május 1-től lép hatályba.  

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán  sk. 

 polgármester  jegyző 
 

 

8.)  A Falugyűlés előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: Az idén május 5-én keddi napon lesz a falugyűlés. Eddigi gyakorlat 

az volt, hogy hétfőn tartották, de mivel hosszú hétvége után leszünk, ezért módosítottuk az 

időpontot, hogy jobban felkészülhessünk. A falugyűlés menete, ő egy prezentációval készül, 

melyben bemutatásra kerül az eddig elvégzett munka. Ezt szóban kiegészíti. Az asztalnál a 

lakosokkal szemközt foglalnak majd helyet a képviselők.  Ha valaki szeretne szólni, 

természetesen lehet hozzáfűzni valója.  A lakossági kérdésekre válaszolni fog. Ha egy 

képviselőt megszólítva kérdeznek, akkor kéri, hogy az válaszoljon. Este 6 órakor itt a 

művelődési házban tartják a falugyűlést. Minden képviselő részvételére számít. 

 

A következő napirend  - 9.)  Házi orvosi rendelő adásvétele - személyi és vagyoni kérdést 

érint, ezért 18.43 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

Az ülés 18.36 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

 

10.)  A „Szép kert, tiszta környezet” pályázat kiírása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző 3 évben már ezt a pályázatot kiírtuk a környezetünk 

szépítésére. Most is szeretnénk meghirdetni. Annyi lenne az eredeti kiírás módosulása, hogy 

közintézmény is pályázhasson. Tavaly az 1. óvoda már szeretett volna pályázni, de a kiírás 

csak lakosságra vonatkozott.  Most a módosítással nekik is lehetőséget tudunk biztosítani. 

Az augusztus 20-ai ünnepségen szeretnénk átadni a kis emléktáblát. Szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

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

határozatot hozta: 

68/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet Ecser kulturált települési környezetének  

fejlesztése céljából a “Szép kert, tiszta környezet” díjra. 

A pályázat beadásának határideje 2015. május 29. 12.00 óra, 

a pályázat elbírálása július 31.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. július 31. 
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11.)  Vagyonrendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A vagyonrendeletünk módosítására azért van szükség, mert a Petőfi 

u. 41. sz. ingatlant  megvásárolta az önkormányzat, de ez a rendelet mellékletében nem 

került átvezetésre.  Ezért javasolja a vagyonrendelet 3. sz. „Üzleti vagyon” mellékletének 

kiegészítését a 16. ponttal a fenti ingatlan tekintetében. Kéri a szavazatokat. 

 

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

alábbi rendeletét: 

7/2015.(IV.24.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 7/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 

szóló  7/2013. (III.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 

Ecser Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (2) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében és a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 

6. pontjában, 5. § (2) bek. b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet 3. sz. „Üzleti vagyon” melléklete kiegészül 16. ponttal: 

Sorszám 

Helyrajzi 

szám Megnevezés m
2
 

16 720 Lakóház és udvar  Petőfi utca 41. 991 

2.§ 

A rendelet 2015. április 24-én lép hatályba. 

Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

polgármester jegyző 

 

 

Gál Zsolt polgármester:  A következő napirendek  - 12.)  A Petőfi u. 41. sz. ingatlan ügye; 

13.)  Óvodai felvételi kérelem;  14.)  1. számú Óvoda óvodavezetői állás ügye  -  személyi, 

ill. vagyoni kérdést érint, ezért 18.39 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

 

Az ülés 18.43 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

15.)  A HungaroControl Zrt. pályázat ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A Hungarocontrol Zrt. 4. éve ír ki pályázatot közterületen 

létrehozandó beruházás támogatására, amely a település minél nagyobb lélekszámát érinti. 

Több alternatíva hangzott el, hogy milyen célra kérjünk támogatást. A Pénzügyi 

Bizottságtól azt a feladatot kaptuk, hogy mérjük fel hány méter az a járdaszakasz a 

Széchenyi utcában, ha a sétányt folytatnánk.  A meglévő szakasztól, a nagyhídtól az 

augusztusban a Szlovák Önkormányzat által létrehozandó emlékműig lévő szakasz  144 m.  

Az anyagárban 1 millió 200-300 eFt lenne. Bár a kiírásban nincs korlátozva a pályázott 

összeg, de a pályázható keret 20 millió Ft.  Javasolja másfél milliós összegben a javasolt 
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sétány építésére a pályázatot előkészíteni. Mielőtt ezzel a határozattal foglalkoznánk; van-e 

más ötlet? 

 

18.45 órakor Szeverné Csekei Csilla képviselő megérkezik. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott ötletek: Gagarin utcai lőtér – 

játszótér kiépítése; a Széchenyi u. 6. sz. előtt lévő híd rendbe hozatala; a községben lévő 

útbaigazító táblák felállítása. Ezek közül választhatnánk.  

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság a sétányt irányozta elő, kb. 1,5 millió 

összegben. Kéri a véleményeket. Más előterjesztés nem hangzott el, ezért szavazásra 

bocsátja a bizottsági javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

72/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a Hungarocontrol Zrt.-hez az Ecser 

Széchenyi utca páros oldalán, a Szerelem patak partján 

lévő  sétány Zrínyi utca és nagyhíd közötti szakaszának  

megvalósítására 1,5 millió Ft értékben. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2015. IV. 30. 

 

16.)  Települési értéktár 

 

Gál Zsolt polgármester: A települési értéktár már előző ülésen is szóba jött. Kéri a 

képviselőket, hogy most ismételten beszéljünk róla. Kéri az ötleteket, ha tudunk az értéktár 

ügyében döntést hozni; megtehetjük a mai ülésen is. De inkább először a kapcsolódó  

információkat közölné. Az értéktárral foglalkozó bizottságot is létre kell hozni, elnököt és 

tagokat is kell választani. Mivel nem érkezett még vélemény, javaslat ezen tagok 

személyére, kéri a képviselőket, hogy a következő soros ülés előtt, mielőtt az anyagot 

kiküldjük, tegyenek személyi javaslatot. Ki lenne az 5-6 ember, aki az értéktár bizottságba 

tagként, elnökként felvehető, tegyék meg. Ennek birtokában bizottsági szinten 

megbeszéljük, és a beérkezett listából választhatunk.  Véleménye szerint 5 fő bőven 

elegendő.  A kiküldött anyagból látszik, hogy miről van szó.  

 

Barta Zoltán jegyző: Mivel ez nem önkormányzati bizottság, ezért nem rendelettel kell 

megalakítani. 

 

Gál Zsolt polgármester: Lehetőség van arra is, hogy a testület egy meglévő bizottságot bíz 

meg a feladattal. De véleménye szerint szerencsésebb külső emberek megbízása. Kéri a 

képviselőket, hogy az ötleteket, neveket juttassák el a Hivatalba május 4-5-ig.  A 

nemzetiségi önkormányzattal is egyeztetni fog, valamint a civil szervezetekkel.   

 

17.)  Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló határozatok módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban törvényi változás 

történt és az abban előírtaknak kell megfelelnünk. Itt  is egyesével döntenénk a meglévő 

határozataink módosításáról; mely lényegében egy mondatrész lecserélését jelenti. 
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Barta Zoltán jegyző: Előzményként elmondja, hogy jogszabályi változás következett be, ezért 

szükséges a meglévő határozatok módosítása.  A határozatban a közműfejlesztési 

hozzájárulás helyett közművesítési hozzájárulás szövegezést kell alkalmazni. Illetve az  

ipari -  nem lakossági - fogyasztók esetében, már az önkormányzat nem állapíthat meg ilyen 

jellegű hozzájárulást. A törvény szerint csak az Energia Hivatal jogosult ennek 

megállapítására. A további kérés, hogy a képviselő-testület határozatban ruházza át ezt a 

hatáskörét a polgármesterre. Azért praktikus ez a megoldás, mert így rövidebb időn belül 

kaphat a kérelmező döntést, nem kell megvárnia a következő testületi ülést. A határozatban 

foglaltan értesül, hogy milyen mértékben van fizetési kötelezettsége az ügyfélnek. Ez ellen 

jogorvoslattal fordulhat a testület felé. 

 

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

határozatot hozta: 

73/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 28. § (2) bekezdésében foglalt – 

közművesítési hozzájárulás megállapítása – hatáskörét a polgármesterre átruházza. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

74/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 139/2005.(XI.10.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a határozatban a „közműfejlesztési hozzájárulás” szövegrész helyébe 

a „közművesítési hozzájárulás” szöveg lép. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

75/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 139/2009.(IX.24.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a határozatban a „közműfejlesztési hozzájárulás” szövegrész helyébe 

a „közművesítési hozzájárulás” szöveg lép. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

76/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 140/2009.(IX.24.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a határozatban a „közműfejlesztési hozzájárulás” szövegrész helyébe 

a „közművesítési hozzájárulás” szöveg lép. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

77/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 141/2009.(IX.24.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a határozatban a „közműfejlesztési hozzájárulás” szövegrész helyébe 

a „közművesítési hozzájárulás” szöveg lép. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

78/2015.(IV.22.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 142/2009.(IX.24.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a határozatban az „ipari fogyasztók esetén pedig bruttó 167.500 Ft-ban” szövegrész kimarad. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ezek szerint a nagyfogyasztók összege nem az 

önkormányzathoz folyik be? 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott: A törvényi szabályozás szerint nem az 

önkormányzat kapja meg a hozzájárulást, hanem a szolgáltató. 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő napirend  - 18.)  Csapóné Tóth Tünde részletfizetési 

kérelme - személyi kérdést érint, ezért 18.53 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

Az ülés 18.55 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

19.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 

Gál Zsolt polgármester: Több dologról szeretne beszélni. Csendesné Lukács Annamária 

ügyében lezajlott az első tárgyalás. Elég rossz érzéseink vannak az ügy menetével 

kapcsolatban, ezért az ügyvédeinkkel egyeztetve megyünk  június 23-án a következő 

fordulóra. Hegyi Gáborék által indított peres eljárás folyamatban van. Többször kérték a 

bíróság tárgyalás után is egyeztető megbeszélést. De különböző okok miatt ez még nem jött 

létre.  Május 12-én lesz a következő bírósági tárgyalás. 

A mai testületi ülésre ígértük, hogy a Kálvária útépítésre műszaki ellenőrt hozunk. Több 

embert megkeresett, de egyelőre csak 1 személy válaszolt. Ezért még nem tudtunk dönteni. 

Reméli, hogy a jövő hét hétfőn a kivitelezővel a szerződés aláírásra kerül. A munkaterület  

átadását szeretné már a jövő héten megtartani.  A hétvégén 25-én lesz a szemétszedési 

akció; szombaton 9 órakor indulnak a pályától a település több pontjára. Vasárnap a váci 

segédpüspök úr tart Mikla Pál emlékére misét és a templom előtt 9.30  emléktábla avatás is 

lesz. Május 10-én az M1-es TV körkapcsolásos műsort tart, melyben nemzetiségi 

településekről szóló riportok lesznek. Ecserről 10 órakor és 2-kor lesz élő kapcsolás.  Kéri a 

képviselőket, hogy szóljanak minél több ecserinek, hogy látható lesz településünk a  
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