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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október  14-én 

18.05  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, Szeverné Csekei 

Csilla, Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

Pokornyi Róbertné  (pénzügyi csoportvezető) 

 

Meghívottak: Méhész Pál  Horgászegyesület elnöke 

 Matuszka László  tógazda  

 Dévényi Gáborné  művelődési ház igazgató 

 Marsalné Kovács Judit  vecsési járási hivatalvezető helyettes  

 

 4 fő ecseri lakos 

 

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

határozatképes.  

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

1.)  Közmeghallgatás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 

 Előadó:Gál Zsolt polgármester 

 Aszódi Csaba András elnök 

 

3.)  Rákos Mezeje Horgászegyesület tájékoztatója 

 Előadó:Gál Zsolt polgármester 

 Méhész Pál elnök 

 

4.) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

5.)  Kálvária lakódomb forgalomszervezése  

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

6.)  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átalakulása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Megállapodás az Ecser 0146/3. hrsz.-ú csatorna területén biztonsági övezet kialakítása 

tárgyában 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 
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8.)  A települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása működőképesség 

megőrzése vagy egyéb feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása pályázatról 

szóló 158/2015.(IX.09.) és 159/2015.(IX.09.) határozatok visszavonása 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

9.)  Maglód Város településrendezési eszközeinek véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  KARZOL-TRANS  Kft.  út besorolási ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Intézményi Alapító Okiratok módosítása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

13.)  Munkamegosztási megállapodások a polgármesteri hivatal és az intézmények között 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

14.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

15.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

16.)  Egyebek 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Közmeghallgatás 

2.)  Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 

3.)  Rákos Mezeje Horgászegyesület tájékoztatója 

4.) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

5.)  Kálvária lakódomb forgalomszervezése  

6.)  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átalakulása 

7.)  Megállapodás az Ecser 0146/3. hrsz.-ú csatorna területén biztonsági övezet kialakítása 

tárgyában 

8.)  A települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása működőképesség 

megőrzése vagy egyéb feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása pályázatról 

szóló 158/2015.(IX.09.) és 159/2015.(IX.09.) határozatok visszavonása 

9.)  Maglód Város településrendezési eszközeinek véleményezése 

10.)  KARZOL-TRANS  Kft.  út besorolási ügye 

11.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat ügye 

12.)  Intézményi Alapító Okiratok módosítása 

13.)  Munkamegosztási megállapodások a polgármesteri hivatal és az intézmények között 

14.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 
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15.)  Képviselői kérdések, vélemények 

16.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.)  Közmeghallgatás 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden évben jogszabályi előírás alapján egy alkalommal a 

képviselő-testületnek közmeghallgatást kell tartani, valamint lakossági szinten falugyűlésen 

beszámol a testület. A falugyűlést tavasszal májusban, míg a közmeghallgatást ősszel 

szoktuk megtartani. A jelenlévőkhöz intézi a felhívást: Kéréseket, felvetéseket kíván-e 

valaki a hivatal dolgozóihoz, képviselőkhöz, ill. hozzá feltenni? 

Megállapítja, hogy kérdés, felvetés nem érkezett. A napirendet lezárja. 

 

2.)  Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiküldött anyagot mindenki megkapta, olvashatta; a bizottság 

tárgyalta 

 

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

elfogadásra javasolja a testületnek a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatóját. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés nem hangzott el. A bizottsági véleményt szavazásra bocsátja. 

 

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

határozatot hozta: 

170/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 

2015. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.)  Rákos Mezeje Horgászegyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Az ülésen megjelent Méhész Pál egyesületi elnök és Matuszka László 

tógazda. Felkéri őket, hogy az írásbeli beszámolóhoz tegyék meg kiegészítésüket. 

 

Méhész Pál egyesületi elnök, meghívott: Mindent leírtak a beszámolóban. A jövőre 

vonatkozóan várakoznak; kérdéses, hogyan alakul  a 2016. év? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez ügyben le kell ülnünk egyeztetni az önkormányzat és a 

Horgászegyesület részvételével. 

 

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

tudomásul veszi az egyesület tájékoztatóját. 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

171/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a  Rákos-mezeje Horgászegyesület 

2015. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri az egyesület elnökét és a tógazdát, hogy még októberben üljenek 

le egyeztetni. 

 

 

4.) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Tegnap a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendeletmódosítás tervezetet. 

 

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

rendelet módosítását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Felkéri a pénzügyi csoportvezetőt mondja el kiegészítését. Kéri a 

képviselőket tegyék meg észrevételeiket. 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott: Nem kívánja szóban kiegészíteni az 

előterjesztését. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsátja szavazásra. 

 

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

alábbi rendeletét: 

12/2015.(X.14.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 12/2015.(X.14.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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:  

1.§. 

A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul:  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:  

554.072 e Ft bevételre  

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

A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat: 460.080 eFt-ban  

az önként vállalt feladatokat: 6.695 eFt-ban  

az államigazgatási feladatokat: 78.129 eFt-ban   állapítja meg.  

A kiadáson belül az általános tartalékot 208 eFt-ra  

a fejlesztési céltartalékot: 9 e Ft-ra  m ó d o s í t j a.  
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2.§.  

A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul:  

Az önkormányzat kiadásain belül: eFt összegre  

-személyi jellegű kiadásokat  135.223  

-munkaadókat terh. jár. és szociális 

hozzáj.adót  

35.835  

-dologi kiadásokat  148.291  

-ellátottak pénzbeli ellátásait  16.035  

-egyéb működési célú kiadásokat  44.014  

-beruházási kiadásokat  157.622                m ó d o s í t j a.  

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

Gál Zsolt sk.  Barta Zoltán sk.  

polgármester  jegyző 
 

 

5.)  Kálvária lakódomb forgalomszervezése  

 

Gál Zsolt polgármester: Az utólag kiküldött anyagban látható, hogy a Kálvária Lakódombon 

az útépítés befejeződött. Még az építkezés kezdetekor felvetődött a megépült szilárd 

burkolatú utak folytán nagyobb gépkocsi forgalom keletkezik. Lényeges kérdéssé vált, hogy 

a forgalom sebességét milyen módon kezeljük? Egyik korábbi ülésen megbízta a testület 

azzal, hogy  járjuk körbe a témát. Nézzünk utána, hogy esetlegesen egy rendelet alkotással a 

Kálvária lakódombon ill. a teljes településen a forgalomlassító elemekkel hogyan 

szabályozzuk a gépjárműves közlekedést? Illetve milyen KRESZ táblák kerüljenek 

kihelyezésre a sebesség csökkentése érdekében? 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen hosszasan beszéltünk a témáról. 

Egyértelmű volt mindenki számára, hogy forgalom korlátozása szükséges. Kérdés, hogy 

lakó-pihenő övezetté vagy korlátozott sebességű övezetté legyen nyilvánítva a terület? 

 

Gál Zsolt polgármester: Tegnap azt a feladatot kapta a bizottságtól, hogy még egyszer járjon 

utána a lehetőségeknek. Mivel járna, ha a 30 km-es korlátozású, ill. lakó-pihenő övezet 

kijelölés mellett döntenének. Míg a lakó-pihenő övezetnél minimum 24 tábla kihelyezésére 

van szükség, addig a súlykorlátozás esetében 48 db.  Két irányból kezdte vizsgálni a 

megoldásokat. Újra megkérdezte a területen lakók közül, akiket jobban ismer. Ők 

egyértelműen a lakó-pihenő övezetet támogatják. A tervező és a műszaki ellenőr is ezt 

javasolta. Tegnap a bizottság ezt az elképzelést is támogatta.  10 km a különbség a 

lakópihenő övezetben történő közlekedés szempontjából; 20 km a maximális megengedett 

sebesség.  A kijelölés esetében nem kell súlykorlátozást bevezetni, mert alapból a KRESZ 

előírja a 3,5 tonnás súlykorlátozást; továbbá a kerékpárosok és görkorisok az úton is 

közlekedhetnek. Bár az úton való játék egyáltalán nem biztonságos. A játszótér eleve azért 

épült, hogy itt játszanak a gyerekek. Az útépítés műszaki ellenőre is a lakópihenő övezetté 

minősítést javasolja. A Pénzügyi bizottság a sebességkorlátozott övezetet gondolta. 

 

Horváth Tamás képviselő: Tegnap is voltak pro és kontra érvek mindkét megoldásra. 

 

Gál Zsolt polgármester: A terület KRESZ táblákkal történő költségét is kiszámolták. Egy 

tábla ára nettó 9000 Ft. Amennyiben a 30 km-es övezet mellett döntünk, akkor a  

súlykorlátozás miatti kiegészítő tábla nettó 5.800 Ft. Vannak tartozékai is: oszlop. 
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tartóbilincs, betonba kell az oszlopot állítani, stb. Összességében a lakó-pihenő övezet 

költségvonzata nettó 460-500 eFt,  a másik esetben nettó 780 eFt-ról beszélünk. Ennyi a 

különbség a két megoldás között. Ha dönt a testület az övezet kijelöléséről, akkor a tábla 

kihelyezésének költségvonzata miatt arról is dönteni kell, mivel a költségvetésünkbe ez 

nincs betervezve,  hogy milyen átcsoportosítást végezzünk a pénz előteremtésére. Először 

határozatot kell hozni, melyik övezet legyen? Utána az összeg előteremtéséről kell dönteni. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: A Kálvárián még sok az építési telek, a 3,5 tonna súlykorlátozás 

miatt hogyan alakulnak az építkezések? 

 

Gál Zsolt polgármester: Amennyiben a 30 km-es övezet és súlykorlátozás mellett döntünk, 

akkor vagy egy rendeletet kell alkotni, miszerint mekkora összegért használhatják az oda 

behajtók az utakat vagy milyen kedvezményt nyújtunk. A hozzájárulást hogyan kell a 

Polgármesteri Hivatalba befizetni. A lakó-pihenő övezetben a szállítási forgalom 

engedélyezett.  Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a csatorna építésekor max. ekkora 

teherbírásra tervezték és építették meg a hálózatot.  Eddig szerencsénk volt, az építkezések 

alatt nem törtek össze. Ezt mindenképpen kell jelezni az ott közlekedőknek. A lakó-pihenő 

övezet a kereszt forgalmat egyébként sem engedélyezi. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő, 

Szilágyi Károly alpolgármester: A lakó-pihenő övezet kijelölését támogatja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Úgy látja, hogy a testület a lakó-pihenő övezet megoldást támogatja.  

Első körben erről kell dönteni, illetve annak költségéről. Tegnap a bizottsági ülésen 

megbeszélték, hogy a bevezető pontokon a lakó-pihenő övezet kezdete és vége táblákat 

kihelyezve a költség nettó 500 eFt.  Ehhez átcsoportosításra van szükség. 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott: Jelenleg a költségvetési tartalékon 

nincs szabad pénz. A szakfeladatokon vannak még szabad pénzeszközeink, ezekből 

csoportosítanánk át. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Kérjünk pénzt a behajtási engedélyért. Maglódon is, 

Gyömrőn is van a behajtási engedélyre díjszabás. Hogyan tudnánk pénzt visszahozni? 

 

Gál Zsolt polgármester: A lakó-pihenő övezetben a 3,5 tonna feletti teherautók behajthatnak 

csak áruszállítás vagy építési anyag szállítása miatt. 

 

Barta Zoltán jegyző: A KRESZ 39/A § ide vonatkozó részét felolvassa: „39/A. § (1) Lakó-

pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” 

jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:  kerékpár,  az ott 

lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a 

legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, 

motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, 

állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, 

továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű 

tehergépkocsi,  az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,  az oda 

látogatókat szállító autóbusz,  az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és 

hozzákapcsolt pótkocsi,  az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, 

rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő 

szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,  a 
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mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője. 

akadályozhatják, járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.” 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatát, miszerint a Kálvária 

Lakódombot lakó-pihenő övezetté nyilvánítja a testület, a bejövő utak kezdetén és végén 

kerülnek elhelyezésre a KRESZ táblák. A költségek fedezésére átcsoportosítunk más 

szakfeladatról önkormányzaton belül 500 eFt + áfa értékben. 

 

 

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

határozatot hozta: 

172/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kálvária Lakódombot lakó-pihenő övezetté nyilvánítja. 

A terület bevezető útjainak kezdetére és végére kihelyezendő 

KRESZ táblák költségére 500 eFt + ÁFA összeget az önkormányzat 

költségvetésén belül átcsoportosít. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016.01.30. 

 

6.)  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átalakulása 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális bizottság tárgyalta a napirendet. A  

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjáról szóló határozati 

javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

173/2015.(X.14.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1-jétől 

az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. tv. 8.§ (6) bekezdése és a 10. §-a értelmében a települési önkormányzatok 

feladatkörében maradó lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok 

biztosítása feladatot a 68/2013.(IV.23.) határozattal létrehozott „Vecsés és Környéke 

Társulás” fenntartásában működő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal kívánja 

ellátni. 

2./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat hozzájárulását adja, hogy 2016. január 1. napjával a 

„Vecsés és Környéke Társulás” a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 

családsegítés és gyermekjóléti feladatellátást egy szakmai egységben lássa el Ecser 

vonatkozásában. 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről tájékoztassa a Vecsés és 

Környéke Társulást. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2015. október 25. 
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7.)  Megállapodás az Ecser 0146/3. hrsz.-ú csatorna területén biztonsági övezet 

kialakítása tárgyában 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 

 

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

Ecser 0146/3. hrsz.-ú csatorna területén biztonsági övezet kialakítása tárgyában kötendő 

megállapodás elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: A magyar-szlovák földgázvezeték által érintett 84 m
2
-ről van szó. A 

pénzügyi bizottság javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

határozatot hozta: 

174/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyar-Szlovák földgáz-tranzit szállító vezeték által érintett 

az önkormányzat tulajdonát képező 0146/3. hrsz.-ú csatorna 

összterületéből 84 m
2
 biztonsági övezet kialakítására a  

Magyar Gáz Tranzit Zrt.-vel megállapodást köt. 

A testület meghatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 

melléklete szerint a megállapodást kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

8.)  A települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása működőképesség 

megőrzése vagy egyéb feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása 

pályázatról szóló 158/2015.(IX.09.) és 159/2015.(IX.09.) határozatok visszavonása 

 

Gál Zsolt polgármester: A napirend előzménye, hogy az előző ülésen a testület úgy döntött, 

hogy adjuk be a pályázatot az önkormányzatok rendkívüli támogatására. A pályázati adatlap 

kitöltésénél tapasztaltuk, hogy a benyújtáshoz szükséges feltételeket nem teljesítjük. Nincs 

az önkormányzatnak 60 napnál több ideje ki nem fizetett tartozása, illetve köztartozása.  

Emiatt kéri a határozatok visszavonását. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is beszéltünk róla, hogy sajnos nem 

feleltünk meg a feltételeknek. Javasoljuk, hogy 4 igen szavazattal a pályázat beadásáról 

szóló korábbi két határozatokat vonjuk vissza. 

 

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

határozatot hozta: 

175/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 158/2015.(IX.09.) és a 159/2015.(IX.09.) számú 

határozatait visszavonja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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9.)  Maglód Város településrendezési eszközeinek véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester: A településrendezési eszközök jogszabályi változások miatti 

felülvizsgálati folyamata elkezdődött már egy ideje a környező településeknél is. Most 

Maglód keresett meg minket, hogy írásos véleményt adjunk.  

 

Barta Zoltán jegyző: Maglód polgármestere tájékoztat minket levelében, hogy a 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálata a véleményezési szakaszba ért. Kéri Ecser 

véleményét ezzel kapcsolatban. Gubán Sándor főépítész úrral konzultáltunk, aki írásban is 

elküldte véleményét határozati javaslat formájában. Felolvassa a javaslat szövegét:  

„Maglód Város új településrendezési eszközeinek véleményezési dokumentációjával 

kapcsolatosan a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően Ecser Nagyközségi 

Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi véleményt adja: 

A megalapozó vizsgálat „Közlekedés (1.15.)” fejezete idejétmúlt információkat tartalmaz, és 

nem a KKK által adott előzetes tájékoztatásban szereplőket, így annak ellentmondásait nem 

vizsgálja. 

A BATrT (2005. évi LCIV. tv.) és a legutóbb 2014.08.29-én módosított 1222/2011.(VI.29.) 

Kormányhatározat a gyorsforgalmi és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és 

nagytávú tervéről dokumentumok  egyformán, de az OTrT-től (2003. évi XXVI. tv.) 

eltérően határozza meg az M4 autópálya Budapestre vezető nyomvonalát. 

Megítélésünk szerint a kettős bevezetés elhagyása az OTrT-ben olyan hiba, amely a Budapest, 

Üllői út és környéke túlterhelését és a Liszt Ferenc Repülőtér fővárosi 

megközelíthetőségének kockázatát növeli. A 31-es út új bevezetése, amely a XVII. kerület 

lakott területeit terheli, konfliktusokat fog gerjeszteni, ezért megvalósítása nehézségekbe 

ütközik, és így nem fogja helyettesíteni a korábbi alternatív megoldást. 

Úgy gondoljuk, megmaradt településeink felelőssége, hogy ne akadályozzuk meg az M4, így 

a térség és a főváros optimális, fejleszthető kapcsolatát. 

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a 31-es út Maglódon átmenő, az OTrT-nek megfelelően 

ábrázolt nyomvonala mentén tervezett Gksz és Gip területeken az építési hely 

meghatározásakor legyenek tekintettel arra, hogy az út számára a jelenleg tervezett, főút 

számára biztosított 40 m-en túl, a gyorsforgalmi út 60 m széles építési területe és 

csomópontja is kialakítható legyen. Ezáltal az M4 bevezetés lehetősége nem épül el. 

Kérjük a jóváhagyás előtt véleményünk figyelembe vételét és beépítését a terveikbe.” 

Lényegében az utolsó megjegyzés arra vonatkozik, hogy a szabályozott területen szélesebb 

területet hagyjanak, a későbbi útépítésre. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri az észrevételeket. 

 

Marsalné Kovács Judit járási hivatal vezető-helyettes, meghívott: Az elhangzottakhoz 

szeretne hozzáfűzni pár dolgot a korábbi szakmai munkájával kapcsolatosan a település 

megnyugtatására. Minden esetben az OTrT-ben foglaltak a mérvadóak a szerkezeti 

tervekben. Ezért is szerepel az előírás, hogy viszonylag tág lehetőséget biztosítsanak az új 

utak nyomvonalának elhelyezésére. Így a későbbi elkerülő utak kialakításánál valamelyest 

eltolódhat a nyomvonal az eredeti elképzeléstől. Mindkét település érdeke, hogy 

tehermentesítse a nagy átmenő forgalomtól a lakott részeket. A jogalkotók is ezt fogják 

követni. Ha úttá alakulnak esetleg az építés során a mostani gazdasági, ipari területek, akkor 

is lehetőség van az önkormányzati érdekek képviseletére az engedélyezési és véleményezési 

eljárásban.  Javasolja a testületnek, hogy a főépítész úr által leírt észrevételeket fogadja el. 

 

Gál Zsolt polgármester: A főépítészi javaslat határozati elfogadását szavazásra bocsátja.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

176/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Maglód Város új településrendezési eszközeinek véleményezési dokumentációjával 

kapcsolatosan a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi véleményt adja: 

- A megalapozó vizsgálat „Közlekedés (1.15.)” fejezete idejétmúlt információkat 

tartalmaz, és nem a KKK által adott előzetes tájékoztatásban szereplőket, így annak 

ellentmondásait nem vizsgálja. 

- A BATrT (2005. évi LCIV. tv.) és a legutóbb 2014.08.29-én módosított 

1222/2011.(VI.29.) Kormányhatározat a gyorsforgalmi és a főúthálózat hosszú távú 

fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről dokumentumok egyformán, de az OTrT-

től (2003. évi XXVI. tv.) eltérően határozza meg az M4 autópálya Budapestre vezető 

nyomvonalát. 

- Megítélésünk szerint a kettős bevezetés elhagyása az OTrT-ben olyan hiba, amely a 

Budapest, Üllői út és környéke túlterhelését és a Liszt Ferenc Repülőtér fővárosi 

megközelíthetőségének kockázatát növeli. A 31-es út új bevezetése, amely a XVII. 

kerület lakott területeit terheli, konfliktusokat fog gerjeszteni, ezért megvalósítása 

nehézségekbe ütközik, és így nem fogja helyettesíteni a korábbi alternatív megoldást. 

- Úgy gondoljuk, megmaradt településeink felelőssége, hogy ne akadályozzuk meg az 

M4, így a térség és a főváros optimális, fejleszthető kapcsolatát. 

- Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a 31-es út Maglódon átmenő, az OTrT-nek 

megfelelően ábrázolt nyomvonala mentén tervezett Gksz és Gip területeken az építési 

hely meghatározásakor legyenek tekintettel arra, hogy az út számára a jelenleg 

tervezett, főút számára biztosított 40 m-en túl, a gyorsforgalmi út 60 m széles építési 

területe és csomópontja is kialakítható legyen. Ezáltal az M4 bevezetés lehetősége 

nem épül el. 

- Kérjük a jóváhagyás előtt véleményünk figyelembe vételét és beépítését a terveikbe. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

10.)  KARZOL-TRANS  Kft.  út besorolási ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Kaptunk egy kérelmet a Karzol-Trans Kft.-től, melyben telephely 

kialakításához szükséges telekalakítást szeretnének végrehajtani. Ehhez viszont a jelenlegi 

„kivett saját használatú út” besorolásának „építési terület” besorolásához kérte a 

hozzájárulásunkat. Erről a módosításról szintén főépítészi véleményt kértünk be. 

 

Barta Zoltán jegyző: A főépítész úr a besorolás átalakítását nem  támogatja, mert az a 

Településszerkezeti Terv, a  Helyi Építési Szabályzat és a Szerkezeti Terv módosítását 

jelenti. Erre a mostani szakaszban, amikor Ecser településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálati folyamata zajlik, már nincs lehetőség.  Az elképzelt telekalakításnak 

véleménye szerint nincs akadálya. A végleges megállapodás előtt egyeztető megbeszélést 

javasol a fejlesztőkkel, melyen szívesen részt vesz. Az a javaslata, hogy a közös  

megbeszélés előzze meg az egységes álláspont kialakítását. Egyeztessenek, hogyan lehet ezt 

az ügyet elbírálni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Várja a képviselők kérdését, felvetését.  
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Dr. Gózony Gábor képviselő: Miért kell erről egyeztetni? Szerinte támogatni kell a telephely 

alakítását.  

 

Barta Zoltán: Jelenleg az önkormányzat is folytatja a településrendezési eszközei 

felülvizsgálatát.  Amíg nem jár le az egyik folyamat, melyben kb. 30 szakhatóságot kell 

megkeresni és azok válaszát megvárni, addig nem indítható újabb módosítás.  

 

Gál Zsolt polgármester: A telephely alakításnak igazából nem lenne akadálya. Csak most 

ebben a pillanatban nem tudjuk megadni a hozzájárulásunkat. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Véleménye szerint ez üzletpolitikailag nem igazán jó. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem akarjuk akadályozni a vállalkozást, csak most még nem tudjuk 

ezt a területet átminősíteni. Kéri a testület döntését. 

 

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

határozatot hozta: 

177/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Karzol-Trans Kft. 1437. hrsz-ú ingatlanának „építési terület” 

besorolási kérelmével kapcsolatban kéri, hogy a Karzol-Trans Kft. 

egyeztessen Ecser Nagyközség főépítészével. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő nem foglalt állást, nem szavazott. 

 

 

11.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat első körén túl 

vagyunk. A testület döntésének megfelelően határidőben beadtuk a pályázatot, 2 milliós 

önrésszel. Megkaptuk az értesítést, hogy 560 eFt támogatást kapunk. A pályázat 

előkészítésekor megkérte Dévényi Gáborné igazgatót, hogy írja össze mire van szüksége a 

Művelődési Háznak. A listában szerepeltek hangtechnikai eszközök és sátor. Ha úgy 

döntünk, hogy kevesebb önrésszel vásárolunk, akkor a támogatás is csökken.  Ez a mostani 

összeg kb. áfa értéknek felel meg. Amennyiben maradunk az eredeti elképzelésünk mellett, 

akkor a „nyereség” a beruházásunk áfa-jának az összege lehetne.  Kérdés, hogy tudjuk-e a 

teljes önrészt biztosítani?  Megkérte az intézményvezetőt, hogy szerezzen be árajánlatokat 

azokra a feladatokra, eszközökre, amiről korábban egyeztettek. A terv szerinti eszközöket 

lényegében nettó áron tudnánk megvenni. Az 560 eFt-ot a Kincstártól leutalták már. Ha nem 

használjuk fel, vissza kell utalni. 

 

Dévényi Gáborné: Az elhangzottakhoz hozzáfűzni valója még nincs. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A tény, hogy pénzünk kevés van; úgy kell tovább 

gondolkodnunk. 
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Gál Zsolt polgármester: Ha van valakinek véleménye, javaslata, kéri  jelezze Így  utána 

tudunk nézni, hogy milyen költséggel járna. A következő ülésre elő tudjuk terjeszteni az 

ajánlatok alapján a felhasználását. 

 

Horváth Tamás képviselő: Javasolja sorrend felállítását, mi az, amit biztosan meg akarunk 

venni, és szükséges a működéshez.  A további sorrendben legyen az, amit még meg lehetne 

venni, de az anyagi nehézség miatt későbbre is halaszthatunk. A működéshez szükséges 

dolgokat vegyük meg. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ebben a témában még nem kell határozatot hozni; tájékoztató volt. 

 

18.33 órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről.  

 

 

12.)  Intézményi Alapító Okiratok módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezt a témát valószínűleg nem utoljára tárgyaljuk. Most elkészültek az 

alapító okiratok módosításának tervezetei. Ezt rövidesen ismételten fogjuk tárgyalni.  A 

jogszabályi változások miatti módosításokat kell végezni, de nem tudjuk a pontos tartalmi 

követelményeket. A Kincsárral történő egyeztetés, pontosít után ennek megfelelően újra 

módosítjuk. 

 

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

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén ezt nem tárgyaltuk. 

 

Gál Zsolt polgármester: Intézményenként végig haladva teszi fel szavazásra az 

előterjesztéseket.  Az alapító okiratokban nagy változás nincs, leegyszerűsítve egy bizonyos 

séma szerint készültek el.  Először a  2. sz óvoda alapító okirat módosítását teszi fel 

szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

178/2015.(X.14.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt 

Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja. 

2./ A Képviselő-testület az Ecseri Nagyközségi 2. sz. Óvoda módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

napjával a 2. számú mellékletben foglaltak szerint, hagyja jóvá.  

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

 Kóspál Zsuzsanna óvodavezető 

Határidő:  Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 
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Gál Zsolt polgármester: A Művelődési ház alapító okirat változást teszi fel szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

179/2015.(X.14.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár alapító okiratát az 1. számú 

mellékletben foglalt Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja. 

2./ A Képviselő-testület a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával a 2. számú mellékletben foglaltak szerint, hagyja jóvá.  

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

 Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő:  Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Az  1. sz. Óvoda alapító okirat változást teszi fel szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

180/2015.(X.14.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ecser Nagyközségi 1. sz. Óvoda alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt 

Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja. 

2./ A Képviselő-testület az Ecseri Nagyközségi 1. sz. Óvoda módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

napjával a 2. számú mellékletben foglaltak szerint, hagyja jóvá.  

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

 Petneházi Tamásné óvodavezető 

Határidő:  Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A Polgármesteri Hivatal alapító okirat változást teszi fel szavazásra 

 

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

határozatot hozta: 
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181/2015.(X.14.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ecseri Polgármesteri Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az 1. számú 

mellékletben foglalt Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja. 

2./ A Képviselő-testület az Ecseri Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával a 2. számú 

mellékletben foglaltak szerint, hagyja jóvá.  

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

 Barta Zoltán jegyző 

Határidő:  Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan    

 

Gál Zsolt polgármester: Vélhetően lesz még egy forduló az alapító okiratok módosításában. 

 

 

13.)  Munkamegosztási megállapodások a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 

között 

 

Gál Zsolt polgármester: Elkészültek a munkamegosztási megállapodások a polgármesteri 

hivatal és intézmények között. A tervezet kiküldésre került, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal hozta meg döntését. 

Mindegyik megállapodás-tervezet esetében egyöntetű 4 igen szavazattal javasolja a 

testületnek, hogy hagyja jóvá az előterjesztés szerinti szerződést.  

 

Gál Zsolt polgármester: A Polgármesteri Hivatal már korábban kötött ilyen megállapodást, de 

a törvényi változások miatt új  munkamegosztási állapodások születtek. Hasonlóan az előző 

napirendhez egyenként, intézményenként teszi fel szavazásra a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

  

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

határozatot hozta: 

182/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja az 1. sz. Óvoda és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási 

megállapodást az előterjesztés szerint. 

A megállapodás megkötésével egyidejűleg a 234/2012.(X.10.) határozat 

érvényét veszti. 

Felelős: Petneházi Tamásné  óvodavezető 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2015. X.14-től visszavonásig 

 

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

határozatot hozta: 
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183/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja a 2. sz. Óvoda és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási 

megállapodást az előterjesztés szerint. 

A megállapodás megkötésével egyidejűleg a 235/2012.(X.10.) határozat 

érvényét veszti. 

Felelős: Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2015. X.14-től visszavonásig 

 

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

határozatot hozta: 

184/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja a Rábai Miklós Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás 

és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodást az előterjesztés szerint. 

A megállapodás megkötésével egyidejűleg a 236/2012.(X.10.) határozat 

érvényét veszti. 

Felelős: Dévényi Gáborné  igazgató 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2015. X.14-től visszavonásig 

 

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

határozatot hozta: 

185/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás 

és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodást az előterjesztés szerint. 

A megállapodás megkötésével egyidejűleg a 238/2012.(X.10.) határozat 

érvényét veszti. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2015. X.14-től visszavonásig 

 

14.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A polgármesteri beszámolóban két ügyről szeretne beszélni, amiről 

anyagot is küldtünk ki. Egy közvilágítási kérelem volt az első melléklet. Ebben egy 

közvilágítási  lámpa átfordítását kérték  a Mikla Pál utcára. Eddig a Kálvária utca volt az 

aszfaltos út, kvázi fő útvonalként Az útépítések befejeződése után – mivel most már 

mindegyik becsatlakozó utca is szilárd burkolatú - egyenrangú kereszteződéssé alakult át az 

említett szakasz. Most a közvilágítási lámpa csak a Kálvária utcát világítja. Megkérdezte az 

elektromos céget is, hogyan lehetne megoldani a problémát, de még nem kapott választ. 

Személyesen is megnézte, és megállapította, ha átfordítjuk is a Mikla Pál felé a konzolt, 

akkor az oszlop kitakarja a lámpát a Kálvária utca felé és az lesz sötét.  A sarokra történő fél 

fordulatos megoldást is megnézte, de  a konzolok nem alkalmasak erre. Most még nem 



16 

 

javasolja az átfordítást. A Kálvária utca nagyobb forgalmú, mint a Mikla Pál utca.  Kettő 

lámpát nem javasol, mert akkor akár mindegyik kereszteződés végére tehetnénk dupla 

lámpát. A következő testületi ülésen kéri a testület döntését. 

 

A másik anyag az orvosi ügyeletre vonatkozik. A múlt ülésen a testület azzal a feladattal bízta 

meg, hogy egyeztesse le a Rescue-Med kft. vezetőjével és a maglódi polgármesterrel az 

orvosi ügyelet változásával kapcsolatos ügyet. A tény, hogy  2016. V.31-ig van érvényes 

szerződése a az ügyelet ellátására a Rescue-Med Kft.-nek  Maglód és Ecser 

Önkormányzatával.  Tabányi Pál polgármester  úgy nyilatkozott, hogy nem tudja mi lesz az 

ügy további menete, de szeretné, ha maradna ez az ügyeleti rendszer. Hiába kötnénk most 

egy hosszabb távú  megállapodást a Rescue-Med Kft.-vel, ha Maglódon nem tud szerződést 

kötni, akkor Ecseren sem tud szolgáltatni. A szerződés lejártát követően tudják majd Maglód 

a közbeszerzést kiírni. Maglódi Önkormányzat vállalta, hogy a gyömrői finanszírozás 

hiányát ők pótolják. Így marad az eredeti finanszírozás, a mi 70 eFt havonkénti 

támogatásunkkal.  Ez csak tájékoztató volt,  ezért küldte ki a maglódi határozatot.  Egy ideig 

még nem kell dönteni; a jövő tavasszal kell foglalkozni az ügyelet kérdésével. 

 

Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen beszélt róla: megkeresett minket egy cég gazdaság 

élénkítési programmal. Ennek lényege, hogy az Ecseren működő vállalkozások rögzítésével 

egy informatikai tematikus kereső rendszert hoznak létre. A lakosok ha helyben lévő 

szolgáltatást vagy kereskedelmi egységet keresnek, akkor ennek segítségével könnyebben 

találják meg a helyi vállalkozásokat. Úgy épül fel a rendszer, hogy  be lehessen állítani a 

környékben lévő vállalkozásokat, azt  hozná fel elsőként.  A program ára 500 eFt + Áfa.  

Amit most lehet tudni erről az ajánlatról, hogy Gyömrő már megkötötte a szerződést, 

Pécelen folyamatban van.  Csömörön, Kistarcsán, Maglódon folyamatban vannak a 

tárgyalások.  Egy önkormányzatról tud, aki a program költségeit első körben a 

vállalkozóktól történő bevételből finanszírozná. Ez 3 éves finanszírozást jelent. Az ő 

személyes javaslata az lenne, hogy a program érdekes és jó. De egyelőre várjunk vele egy 

kicsit.  A környékben lévő önkormányzatok kössék meg a szerződést, és akkor meglátjuk, 

hogy működik –e?  Ha igen, akkor a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni. Jelenleg a 

tartalékon nincs felhasználható pénzünk.  Ecseren egyébként is jóval kevesebb vállalkozás 

működik.  Ha a lakos olyan szolgáltatást keres, ami nem működik helyben, és nem talál, 

akkor legközelebb nem fogja használni.  De ha a környező települések adatai benne vannak, 

akkor akár  Gyömrőn, Pécelen Vecsésen találhat; és később is fogja használni a programot.  

Azon kívül, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre pénzügyi keret, ez a téma pont olyan, nem 

baj, ha várunk.  Magát a rendszert jónak tartja.  Főleg Ecseren lenne jó, hiszen a Kálvárián 

lakó új lakosoknak nyújthatna segítséget; a program megkönnyítené hol talál bármilyen 

szolgáltatást. Javaslata, hogy a képviselő-testület anyagi lehetőségeinek korlátozottsága 

miatt a költségvetési rendelet elfogadása után térjen vissza a gazdaság élénkítő program 

megtárgyalására. Kéri a véleményeket. 

 

Horváth Tamás képviselő: Támogatja a javaslat elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

186/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

anyagi lehetőségeinek korlátozottsága miatt a  

2016. évi költségvetési rendelet elfogadása után  
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kíván visszatérni a gazdaság élénkítő program megtárgyalására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: A testvér településsekkel kapcsolatban szeretne egy új településsel 

való kapcsolatfelvétel lehetőségéről beszámolni. Első körös tárgyalást folytatott egy horvát 

település vezetőjével. A beszélgetés során kiderült, hogy nekik van egy szlovén és egy 

norvég testvér településük,  nekünk 2 szlovák településsel van kapcsolatunk. Ha sikerülne 

kialakítani egy közös kapcsolatos, akkor lehetőségünk lehet pályázati támogatásra is. 

Amennyiben uniós forrás lesz, hasonlóan mint az előző években, akkor indulhatnánk. Már 

egyszer próbálkoztunk a pályázattal, de a kiírási feltételeknek nem feleltünk meg, mert csak 

egy országgal van kapcsolatunk.  A gyerekeknek, kultúrcsoportoknak jó lehetőség lenne egy 

új kapcsolat; fellépések, közös programok megtartására egy tengerparti településen. A 

gazdasági lehetőségeket még vizsgáljuk. Ez még csak tájékoztató jellegű beszámoló volt, 

határozatot nem kell hozni. 

Szintén tájékoztatni kívánja a képviselőket. A társasági adó felhasználásával kapcsolatban az 

Ecser Sport Egyesület határozatban értesült, hogy a TAO pályázat keretében támogatást 

nyertek. Szilágyi Szilvia képviselő felkarolta a sportegyesület pályázatát és intézi az ezzel 

kapcsolatos ügyeket. Az értesítés szerint  7 millió 600 eFt keretet kapott az Ecseri Sport 

Egyesület.  Pénz még nincs belőle; az egyesületnek 3 éven belül kell összeszedni a 

támogatói kört.  Utánpótlás nevelésre, valamint locsolórendszerre és kismértékben tárgyi 

eszközre lehet majd fordítani ezt a pénzt.  Még pénz nincs átutalva, csak lehetőség van a 

támogatói kör összegyűjtésére.  Szilágyi József elnök tájékoztatása szerint a sport egyesület 

egyelőre csak a civilszervezeti támogatásból és a tagdíjakból tartja fenn magát.  Kérésük, 

hogy a pályázatnál az önerőben megjelentethető-e az önkormányzati támogatás.  Erről a 

pályázatíró céggel még egyeztetni kell. Ez egy jó hír, amit szeretett volna megosztani a 

képviselőkkel. 

  Az Iskolában elkezdődött a tanterem bővítés tervezése. A tervező cég különböző 

kérdésekkel fordult hozzánk. A tűzi vízzel kapcsolatban kisebb akadály jelentkezett, amit 

igyekeznek a katasztrófavédelemmel megoldani.  A KLIK szerint várhatóan decemberig a 

tervek elkészülnek.   

Tájékoztatja a testületet, hogy várhatóan lesz egy rendkívüli ülésünk  egyetlen napirendi 

ponttal. A  meghívót küldeni fogja, a jövő hét közepén vagy azt követő hét elején tartanák az 

ülést. Kéri a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

187/2015.(X.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A Szociális és Oktatási Bizottsági ülésen elhangzottak 

közül mindent tárgyaltak, külön beszámolója nincs. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság is minden témát érintett. 
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