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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november  11-én 

18.06 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: Kiss Katalin  Laky Ilonka Általános Iskola igazgatóhelyettes 

 Petneházi Tamásné  1. sz. Óvoda óvodavezető 

 Kóspál Zsuzsanna  2. sz. Óvoda óvodavezető 

 Dévényi Gáborné  Rábai Miklós Művelődési Ház igazgató 

 Sidó Gábor vecsési járási hivatal munkatársa 

 dr. Varga Réka, ifj. Szilágyi Károly  I. diplomások 

 

 

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

határozatképes.  

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

 

1.)  I. diplomások köszöntése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  „Szép kert, tiszta környezet” díj átadása 

 Előadó:Gál Zsolt polgármester 

 

3.)  Laky Ilonka Általános Iskola beszámolója a 2014/2015-ös tanévről  

 Előadó:Gál Zsolt polgármester 

 Kiss Katalin  igazgatóhelyettes 

 

4.)  Óvodai Intézményi házirend 

a.)  1. sz. Óvoda 

b.)  2.sz. Óvoda 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző  

   Petneházi Tamásné  óvodavezető 

   Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

 

5.)  Rábai Miklós Művelődési Ház beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

    Dévényi Gáborné  igazgató 
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6.)  Rábai Miklós Művelődési Ház  Házirend 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

    Dévényi Gáborné  igazgató 

 

7.)  Rábai Miklós Művelődési Ház  ünnepi nyitva tartás ügye 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

    Dévényi Gáborné  igazgató 

 

8.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Dévényi Gáborné  igazgató 

 

9.)  2015. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester  

 

10.)  Forgalom lassító eszközökről szóló rendelet tervezet 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

11.)  A közterületek  használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása (roncsautók 

elszállítása)  

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

12.)  Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Személyi ügy Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  Ecser Nagyközség Esélyegyenlőségi Terv előkészítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  Intézményi Alapító Okiratok módosítása 

a.) 1. sz. Óvoda 

b.) 2. sz. Óvoda 

c.) Rábai Miklós Művelődési Ház 

d.) Polgármesteri Hivatal 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

17.)  Kérelem a Kálvária – Mikla Pál utca sarkán közvilágítási lámpa ügyében 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

18.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

19.)  Képviselői kérdések, vélemények 
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20.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a napirendi pontokat kiegészíteni az alábbi új pontokkal: A 

Belső Kálvária csapadékvíz elvezetése; Általános iskolai körzethatár kijelölése; IV.. 

Kulturális közfoglalkoztatási program előzetes regisztráció; Vecsés és környéke társulás 

társulási megállapodás módosítása; Laky Ilonka Általános Iskola bővítés engedélyes terv 

ügye; valamint zárt ülésen tárgyalni az Ingatlan adásvételét. A sorrendiségben is szeretne 

módosítást. Az I. diplomások köszöntésére akkor kerülne sor, amikor megérkeznek a 

vendégek. A munkahelyükről csak kb. 19.00 órakor érnek ide.  

 

A javasolt módosított napirendi pontok: 

1.)  „Szép kert, tiszta környezet” díj átadása 

2.)  Általános iskolai körzethatár kijelölése 

3.)  Laky Ilonka Általános Iskola bővítés engedélyes terv ügye 

4.)  Laky Ilonka Általános Iskola beszámolója a 2014/2015-ös tanévről  

5.)  Óvodai Intézményi házirend 

a.)  1. sz. Óvoda 

b.)  2.sz. Óvoda 

6.)  Intézményi Alapító Okiratok módosítása 

a.)  1. sz. Óvoda 

b.)  2. sz. Óvoda 

7.)  Rábai Miklós Művelődési Ház beszámolója 

8.)  Rábai Miklós Művelődési Ház  Házirend 

9.)  Rábai Miklós Művelődési Ház  ünnepi nyitva tartás ügye 

10.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázata 

11.)  2015. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

12.)  Forgalom lassító eszközökről szóló rendelet tervezet 

13.)  A közterületek  használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása (roncsautók 

elszállítása)  

14.)  Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése 

15.)  Személyi ügy Zárt ülés! 

16.)  Ingatlan vásárlás ügye Zárt ülés! 

17.)  I. diplomások köszöntése 

18.)  Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

19.)  Ecser Nagyközség Esélyegyenlőségi Terv előkészítése 

20.)  Intézményi alapító okiratok módosítása 

c.) Rábai Miklós Művelődési Ház 

d.) Polgármesteri Hivatal 

21.)  Kérelem a Kálvária – Mikla Pál utca sarkán közvilágítási lámpa ügyében 

22.) A Belső Kálvária csapadékvíz elvezetése 

23.) IV. Kulturális közfoglalkoztatási program előzetes regisztráció 

24.) Vecsés és környéke társulás társulási megállapodás módosítása 

25.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

26.)  Képviselői kérdések, vélemények 

27.)  Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 
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Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  „Szép kert, tiszta környezet” díj átadása 

2.)  Általános iskolai körzethatár kijelölése 

3.)  Laky Ilonka Általános Iskola bővítés engedélyes terv ügye 

4.)  Laky Ilonka Általános Iskola beszámolója a 2014/2015-ös tanévről  

5.)  Óvodai Intézményi házirend 

a.)  1. sz. Óvoda 

b.)  2.sz. Óvoda 

6.)  Intézményi Alapító Okiratok módosítása 

a.)  1. sz. Óvoda 

b.)  2. sz. Óvoda 

7.)  Rábai Miklós Művelődési Ház beszámolója 

8.)  Rábai Miklós Művelődési Ház  Házirend 

9.)  Rábai Miklós Művelődési Ház  ünnepi nyitva tartás ügye 

10.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázata 

11.)  2015. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

12.)  Forgalom lassító eszközökről szóló rendelet tervezet 

13.)  A közterületek  használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása (roncsautók 

elszállítása)  

14.)  Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése 

15.)  Személyi ügy Zárt ülés! 

16.)  Ingatlan vásárlás ügye Zárt ülés! 

17.)  I. diplomások köszöntése 

18.)  Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

19.)  Ecser Nagyközség Esélyegyenlőségi Terv előkészítése 

20.)  Intézményi alapító okiratok módosítása 

c.) Rábai Miklós Művelődési Ház 

d.) Polgármesteri Hivatal 

21.)  Kérelem a Kálvária – Mikla Pál utca sarkán közvilágítási lámpa ügyében 

22.) A Belső Kálvária csapadékvíz elvezetése 

23.) IV. Kulturális közfoglalkoztatási program előzetes regisztráció 

24.) Vecsés és környéke társulás társulási megállapodás módosítása 

25.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

26.)  Képviselői kérdések, vélemények 

27.)  Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.) „Szép kert, tiszta környezet” díj átadása  

 

Gál Zsolt polgármester: A képviselő-testület minden évben kiírja a „Szép kert, tiszta 

környezet” pályázatot magánszemélyek részére. Ebben az évben kibővítettük a kört és 

intézmények is pályázhattak. Első két évben nagyobb volt az érdeklődés; tavaly már 

kevesebb résztvevő volt. Idén egyedül az 1. sz. óvoda pályázott; nagyobb szép, igényes 

kertet alakítottak ki az óvoda udvarán. A testület a díj viselésre érdemesnek tartotta az 
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intézményt.  Átadja Petneházi Tamásnénak az óvoda vezetőjének az emléktáblát.  Reméli, 

hogy jövőre nagyobb érdeklődés lesz a lakosság részéről. 

 

2.) Általános iskolai körzethatár kijelölése  

 

Gál Zsolt polgármester: Amióta átvette a körzethatár kijelölését a KLIK, azóta minden évben 

megkérdezik, hogy mit gondol Ecser önkormányzata, kíván-e változtatni a körzethatáron?  

Tavaly Ecser közigazgatási területét jelölték ki, melyet mi is elfogadtunk. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Pest Megyei Kormányhivatal kereste meg levélben az önkormányzatot 

és kérte a véleményét a körzethatár kijelöléséről. A nyilatkozatot december 4-ig kell 

eljuttatni a Kormányhivatalhoz.  Javasolja, hogy a testület határozatban jelezze, a Laky 

Ilonka Általános Iskola felvételi körzete Ecser közigazgatási területe legyen. A 

nyilvántartásunk szerint az általános iskolás hátrányos helyzetű gyerekek száma 38 fő. 

 

Gál Zsolt polgármester: Észrevétel nem hangzott el az ügyben, ezért a jegyző úr javaslatát 

bocsátja szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

194/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bek.-e szerint 

az általános iskola felvételi körzetével kapcsolatban 

az alábbi véleményt alkotja: 

az ecseri Laky Ilonka Általános Iskola felvételi körzete 

2016/2017. tanévre Ecser közigazgatási területe. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 adatszolgáltatás 2015.XII.4. 

 

3.) Laky Ilonka Általános Iskola bővítés engedélyes terv ügye  

 

Gál Zsolt polgármester: Másfél éve már, hogy többedszerre foglalkozunk az iskola 

bővítésével. Első kérdés az volt, hogy találunk-e  támogatást a tanterem bővítéshez? A 

KLIK közreműködésével a Nemzeti Sportközpontokon keresztül sikerült elérni, hogy a 

tanterem bővítést ők finanszírozzák. Az erről szóló szerződés aláírásra került, a tervezés 

folyamatban van. A tervező által megrajzolt előzetes terv került kiküldésre. A kísérő 

levélben kérik a testület előzetes hozzájárulását a tervek jóváhagyására. Amennyiben igen, 

hozzájárulunk, akkor az engedélyeztetési eljárást elindítják. Tegnap a Pénzügyi Bizottsági 

ülésen beszéltek róla, de döntést nem hoztak. Több olyan észrevételünk van a tervekkel 

kapcsolatban, amit jó lenne belefoglalni. De ha most nem fogadjuk el, akkor leállítjuk a 

folyamatot.  Az engedélyeztetés után nagyon rövid a határidő a kivitelezésre. A kiküldött 

anyagból látszik, hogy nem a tetőtér beépítést választották a bővítésre, mint ahogy az első 

kiírás történt, hanem a földszinti épület bővítés fog megvalósulni. A számítástechnikai terem 

és a tornaterem  közötti terület lesz összekötve egy körfolyosós szakasszal. Problémásnak 

látjuk, hogy elég szűk lesz a folyosó, 1,8 m széles. A tantermek bejárata érdekes. A másik 

problémás rész a tornateremnél lévő tűzfal. Az épületnek két részén kell tűzfalat építeni. 

Mivel a szomszédos telekhatáron épületek vannak, a katasztrófavédelem csak úgy 

engedélyezi, hogy tűzfalat kell építeni. Ezért nem lehet ablak a bővített szakaszon. Az L 
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alakú folyosó rész így ablak nélkül marad. A természetes világítás miatt tetőablak vagy 

valamilyen más megoldás szükséges. A folyosó szélessége miatt szóban volt egyeztetés, de 

az adott helyzet miatt nincs lehetőségük bővítésre. Az eresz így is nagyon szűk lesz, a 

falsíktól nem lóghat jobban ki. Jelenleg itt tart a dolog, kéri a véleményeket. Látta a terveket 

mindenki. Egy változást vett észre a szóbeli egyeztetést követően, hogy a tűzfalnál a 

csapadékvíz elvezetést megoldották. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A benapozás miatt a földszinti termeknél egy fényvető 

kellene.  2,6 méter a parapet; legalább szellőzés legyen. Komoly gond lehet a kivitelezésnél, 

hogy a betervezett „E” gerenda ebben a fesztávban nem kapható kereskedelmi forgalomban. 

Le kell majd külön gyártatni, ami miatt feláras lesz. Áttekintve az anyagot, az a véleménye, 

hogy összességében nagyon régen nem használatos elemeket terveztek. Nem 

megvalósíthatatlan, de problémás lesz elkészíttetni. Viszont ha most bármilyen változást 

kezdeményezünk, akkor a módosítások miatt újra kell engedélyeztetni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A tervező és a kivitelező folyamatosan egyeztet, valószínűleg ők is 

látják ezeket a dolgokat. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A folyosó szélessége aggasztó.  Amikor rossz idő van, és 

szünetben csak a folyosón tudnak a gyerekek tartózkodni, akkor a szűk folyósón gondot 

jelent. Egyébként is a kis tantermekben és az egész épületre vonatkozóan a tárolási rész 

kevés. A folyosó lenne jó erre, ahol később kis szekrényeket, bokszokat lehetnek kialakítani 

a kabátok és az eszközök zárható helyen való elhelyezésére. A mosdók nem szellőztethetők, 

ami nagyon problémás.  A mostani elhelyezkedés miatt csak a folyosóról szellőztethető, 

amit minden szünetben takarítanak. Ha most nem lesz természetes szellőzés, akkor  teljesen 

be fog szorulni a bűz. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Nem lehetne a tetőtérbe öltözőt kialakítani? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az első terven egyáltalán nem volt ablak, most a lány öltözőn van.  

Véleménye szerint nem gond, hogy műszakilag beépítsenek a tetőtér irányába szellőztetőt.  

Ezt jeleztük is a tervezőnek. Mostani helyzet szerint csak a szertárba tudna ablakot nyitni. A 

lány öltözőnél már korábban jelezte is a világítás gondot; ezt követően került be az ablak. A 

legnagyobb problémát a tűzfalnál lévő folyosó szakasz sötét, valamilyen felső világítás kell. 

 

Horváth Tamás képviselő: Nem célunk megállítani a folyamatot, sőt azt szeretnénk, hogy 

minél előbb elkészüljön az iskola. De később ne hogy az legyen, hogy nem veszik észre és 

mi nem szóltunk. Tájékoztatásul mindenképpen írjuk bele a határozatba, hogy nincs ilyen 

gerendázat. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Nem azt mondta, hogy nincs, hanem kereskedelemben már 

nem kapható. Van ilyen méret, de le kell gyártatni, ami plusz költség és idő. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Azt sem szabad elfelejteni, hogy 36 %-kal nőtt a 

tanulólétszám, 300 gyerekről van szó. Azt el kell tudni helyezni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Tulajdonképpen a Foglalkoztató mögött lesz tűzfal.  A két mosdó 

előtt is lesz a tűzfal, ezért nem tudnak szembe tenni ablakot. A felülről történő világítást, a 

felfelé szellőztetés biztosan meg tudják oldani. 
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A folyosóval kapcsolatban az a baj, amit mi is jeleztük nekik, hogy túl szűk. Először 1,7 m 

volt, mostani rajzon 1,8 m lett. A rendelkezésre álló hely nem enged nagyobb szélességet. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Azt is látni kell, hogy a kis elsősök a nagy táskájukkal, a 

kabátjukkal hogyan fognak közlekedni ekkora folyosón. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A ha a tetőtérben ki lehetne alakítani egy öltözőt, akkor 

nagyobb lenne a hely.  

 

Gál Zsolt polgármester: Sajnos nem ilyen egyszerű a megoldás, mert a tűzvédelmi 

előírásoknak megfelelően menekülési utat kell biztosítani, és  akadálymentesen is fel kell 

tudni menni az emeletre, ehhez pedig megint csak hely kell. 

 

dr.Kóspál Lajos képviselő: A folyosó szélességéből még a radiátor is elvesz. 

 

Gál Zsolt polgármester: A meglévő épületben a másik oldalon 1,9 m széles a folyosó.   

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ott is elég nagy gond a közlekedés. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata: támogatjuk a tervben megjelölt elképzeléseket, 

azzal a jelzéssel, hogy a fiú mosdó szellőzését, valamint a tűzfalak melletti folyosó 

természetes világítását meg kell oldani,. A tantermi világításra vonatkozó megjegyzést azért 

nem tenné be a határozat szövegezésébe, mert akkor a tervezés módosítását szakhatósági 

engedélyeztetéssel biztosítani kell. Véleménye szerint jelen állapottal is a 9. és 10. teremhez 

képest több fényt fog kapni az új terem. Felhívjuk a tervezőket, hogy vegyék figyelembe a 

rétegrendeket. Javasoljuk, hogy tekintse át a tervező és a kivitelező, hogy megfelelő-e és a 

szabványos előírásoknak. 

 

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

határozatot hozta: 

195/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

támogatja a Laky Ilonka Általános Iskola bővítésére készült 

tervben megjelölt elképzelést azzal a jelzéssel, hogy a fiú mosdó 

szellőzését meg kell oldani, valamint a tűzfalak melletti folyosót 

természetes világítással kell ellátni. Kéri a testület a tervezőt, hogy 

vegye figyelembe a rétegrendeket és a kivitelezővel egyeztessenek,  

az említett elemek megfelelnek-e a szabványos előírásoknak. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. XII. 13. 

 

 

4.) Laky Ilonka Általános Iskola beszámolója a 2014/2015-ös tanévről  

 

Gál Zsolt polgármester: Az éves munkaterv alapján az iskolától kértünk egy éves beszámolót. 

Időközben az iskola igazgatója Arany Zsolt már nincs az iskola élén. De az ő beszámolója, 

amit a KLIK felé küldött, került kiküldésre a napirendhez. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót, 

de nem szavaztunk. Úgy gondoltuk, hogy sem formailag, sem szakmailag nem megfelelő. 
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Ha szavaztunk volna, akkor nemmel szavaztunk volna, de mivel Arany Zsolt már nem 

intézményvezető, nem tudunk számon kérni semmit. Így okafogyottá vált az értékelés. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Erről az anyagról ennyit elég elmondani.  

 

Kiss Katalin iskolaigazgató-helyettes, meghívott: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az 

iskolában Arany Zsolt távozását követően az igazgatói feladatokat kell ellátnia 

igazgatóhelyettesként.  

 

Gál Zsolt polgármester: Akinek kérdése van a tavalyi évvel kapcsolatban, felteheti Kiss 

Katalinnak. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Milyen hatással volt az igazgató távozása a tantestületre és 

gyerekekre? 

 

Kiss Katalin iskolaigazgató-helyettes, meghívott: Nyugodt, jó hangulat alakult ki. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy az iskola beszámolójával kapcsolatban ne hozzunk 

határozatot, mivel az nem felel meg sem formailag, sem szakmailag. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Nem javasolja a beszámoló tudomásul vételét sem, mert ha 

tudomásul vesszük, akkor tulajdonképpen elfogadjuk az abban leírtakat. 

 

Gál Zsolt polgármester: Megállapítja, hogy a napirendhez benyújtott beszámolóról nem 

szavaz a testület. 

Kiss Katalinnak megköszöni a testületi ülésen való megjelenését, és jó munkát, sok sikert 

kíván. 

 

Kiss Katalin 18.15 órakor távozik az ülésről. 

 

5.) Óvodai Intézményi házirend 

a.)  1. sz. Óvoda 

b.)  2.sz. Óvoda 

 

Gál Zsolt polgármester: Az 1. és 2. számú óvoda új házirendjét az Oktatási és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja mindkét  

intézmény házirendjét. 

 

Gál Zsolt polgármester: Két külön intézményről van szó, ezért külön teszi fel szavazásra a 

házirend elfogadását. 

 

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

határozatot hozta:   196/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja az 1. sz. Óvoda Házirendjét az előterjesztés szerint. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Petneházi Tamásné  óvodavezető 

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

határozatot hozta: 

197/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a 2. sz. Óvoda Házirendjét az előterjesztés szerint. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Megjegyezni kívánja, hogy a házirendet és az alapító okiratokat nem 

utoljára tárgyaljuk. Várhatóan még lesz ezzel kapcsolatban teendőnk. 

 

6.)    Intézményi Alapító Okiratok módosítása 

a.) 1. sz. Óvoda 

b.) 2. sz. Óvoda 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta az óvodák 

alapító okiratát is. Egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a testületnek az alapító 

okiratokat. 

 

Gál Zsolt polgármester: Külön-külön szavazásra bocsátja a bizottsági vélemény alapján az 

óvodák alapító okiratát.  

 

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

határozatot hozta: 

198/2015.(XI.11.) 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 

 

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

határozatot hozta: 

199/2015.(XI.11.) 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. 
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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 

 

 

7.) Rábai Miklós Művelődési Ház beszámolója 

 

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

elfogadásra javasolja a Művelődési Ház éves beszámolóját. 

 

Dévényi Gáborné igazgató, meghívott: Nem kívánja kiegészíteni az írásbeli beszámolóját. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

200/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint elfogadja a Rábai Miklós Művelődési Ház 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

8.) Rábai Miklós Művelődési Ház Házirend 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az óvodai házirendekhez hasonlóan a Művelődési Ház 

házirendjét is elfogadásra javasolja az Oktatási és Szociális Bizottság. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

201/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint elfogadja a Rábai Miklós Művelődési Ház 

Házirendjét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal 
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9.) Rábai Miklós Művelődési Ház ünnepi nyitva tartás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az intézményvezető levélben fordult a képviselő-testülethez, hogy 

hagyja jóvá a 2015. év végi ünnep nyitva tartást. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A bizottság tárgyalta a napirendet és  elfogadásra 

javasoljuk az ünnepi nyitva tartást azzal a megjegyzéssel, hogy az intézményvezető a téli 

szünet idején próbáljon meg olyan programokat szervezni, amivel becsalogatja a gyerekeket 

a Művelődési Házba; érdemes legyen nyitva tartani. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

202/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint elfogadja a Rábai Miklós Művelődési Ház 

2015. év végi ünnepi nyitva tartási rendjét azzal a kiegészítéssel, 

hogy az intézményvezető a téli szünet idején próbáljon meg olyan 

 programokat szervezni, amivel felkelti a gyerekek figyelmét, és 

szívesen vesznek részt.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

10.) Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázata 

 

Gál Zsolt polgármester: Mint már korábban jelezte, hogy az érdekeltségnövelő pályázaton 

nyertünk támogatást. Megbízta az intézményvezetőt, hogy kérjen be előzetesen  ajánlatokat 

hangtechnikai berendezésekre vonatkozóan. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és 

3 nem szavazattal nem javasolja a pályázaton való részvételt. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen nem hoztunk határozatot. Tárgyaltuk 

a témát, de nem álltunk ennyire negatívan a kérdéshez. A véleményünk az volt, hogy ilyen 

anyagi körülmények között nem javasolja a bizottság a pályázaton való részvételt. De 

támogatnánk olyan eszközbeszerzéseket, amit egyébként is megvennénk a közeljövőben. A 

nyert összeg ismeretében úgy láttuk, hogy az önrésszel és a támogatással arányaiban nettó 

vásárlásra van lehetőség.  Felmerült az is, hogy a világítás felújítást nem lehet-e pályázat 

részeként elszámolni?  December elején még dönthetünk úgy, hogy más célt támogatunk és 

december 31-ig be is tudjuk szerezni az eszközöket. Pici gondolkodási időnk van.  Ne 

határolódjunk el a részvételtől, próbáljunk meg kisebb költségvetésű beszerzésen 

gondolkodni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Mivel a testületi döntésnek megfelelően beadtuk a pályázatunkat és 

nyertünk is támogatást. Most az a kérdés, hogy van–e olyan lehetőség, miszerint más célra 

fel tudjuk-e használni? Valószínűleg a következő soros testületi ülés előtt döntenünk kell, 
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hogy mik azok a pontok amit egyébként kiadásként számításba kellene venni. Vagy 

rendkívüli ülésre vagy a soros ülésre előkészítik az anyagot. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő. Kiegészítésként a bizottsági javaslathoz elmondja: Mi arra 

az eszközlistára szavaztunk nemmel, amire az ajánlatok szóltak. Úgy gondoltuk, hogy 

egyelőre talán nincs annyira szükség rá és ennyi pénzünk nincs. Az is felmerült, hogy a 

készülékek használatánál gond lehet, hogy ki fogja kezelni ezeket?  

 

Gál Zsolt polgármester: Ez már a téma tárgyalása elején is gondként vetődött fel. A pályázat 

beadásakor is beszéltünk róla, hogy nem biztos, ez a legmegfelelőbb felhasználás. Ezért is 

kell a következő ülésen döntenünk. Jó lenne olyan dolgot találnunk, ami szükséges a 

működéshez és az év végéig beszerezhető. Most nem kér erről szavazást, a következő ülésen 

fognak dönteni. 

 

18.36 órakor távozik az ülésről Petneházi Tamásné és Kiss Katalin, Dévényi Gáborné.  

 

 

11.) 2015. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a III. negyedévi 

pénzügyi tájékoztató elfogadását. 

 

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

anyagot. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

203/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2015. III. negyedévi pénzügyi tájékoztatót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12.) Forgalom lassító eszközökről szóló rendelet tervezet 

 

Gál Zsolt polgármester: A múlt havi ülésen a testület tárgyalta a településen a forgalom 

csillapításának lehetőségét. Megbízta a jegyző urat, hogy a bizottsági és testületi ülésen 

elhangzottak alapján készítse elő az erről szóló rendelet tervezetet. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen végig beszéltük a témát és 

elfogadhatónak tartjuk a rendelet tervezetet és 4 igen szavazattal javasoljuk elfogadásra. 

 

Barta Zoltán jegyző: Nem kívánja szóban kiegészíteni a leírtakat. 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagnak megfelelően szavazásra bocsátja a rendelet 

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

alábbi rendeletét: 

13/2015.(XI.12.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta  a sebességcsökkentő küszöbök lakossági  

kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól  

szóló 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendeletét. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 

az Alaptörvény 32. cikk (1) a, pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének 

szabályairól a következő rendeletet alkotja: 

1. §  
(1) Jelen rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő útvonalakon 

(közterületeken) a forgalom szabályozása érdekében kialakítandó sebességcsökkentő 

küszöbök (fekvőrendőrök) lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésére terjed ki.  

(2) Jelen rendelet alkalmazása során lakossági kezdeményezés alatt a magánszemélyek 

kezdeményezésén túl a gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb szervezetek és 

személyegyesülések kezdeményezését is érteni kell. 

2. §  
(1) A sebességcsökkentő küszöb létesítésére csak akkor kerülhet sor, ha 

a) annak teljes költségét (ide értve a tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) a kezdeményezők 

teljes egészében magukra vállalják és azt a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt teljes 

egészében megfizetik az Önkormányzat részére, 

és 

b) az érintett közterület ingatlantulajdonosainak több mint 60%-a támogatja a 

kezdeményezést, 

és 

c) a tervezett kiépítés helyszíne mellett lakók (25-25 méteres körzetben) valamennyien 

hozzájárulnak a létesítéshez. 

(2) Közös tulajdon, valamint társasház esetén az (1) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában 

a kezdeményezést, hozzájárulást ingatlanonként egynek kell számítani. A kezdeményezés, 

hozzájárulás érvényességére a Ptk. közös tulajdonra és társasház-tulajdonra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A Képviselő-testület településképi és közlekedésbiztonsági szempontból az alább felsorolt 

közutakon, közterületeken sebességcsökkentő küszöb létesítését nem engedélyezi, arra 

kezdeményezés nem nyújtható be: Hunyadi utca, Szent István utca, Fuvaros utca, Bekötő 

dűlő.  

3. §  
(1) A sebességcsökkentő küszöb létesítésére irányuló lakossági kezdeményezést Ecser 

Nagyközség Polgármesteréhez kell benyújtani. 

(2) A kérelemben részletesen elő kell adni: 

a,  a kezdeményezés indokát,  

b, a javasolt sebességcsökkentő küszöb pontos helyének leírását,  

c, a létesítés szükségességének okait, 

(3) A kérelemben fel kell tüntetni: 

a, a kezdeményezők nevét és lakcímét (székhelyét), aláírását. 

b, a kezdeményezők nyilatkozatát kell arról, hogy a beruházás teljes költségének viselését 

vállalják. 

(4) Csatolni kell: 

a, az érintett közterület ingatlantulajdonosainak több mint 60%-ának támogató nyilatkozatát, 
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b, a tervezett kiépítés helyszíne mellett lakók (25-25 méteres körzetben) hozzájáruló 

nyilatkozatát. 

(5) A kérelemhez mellékelni kell a sebességcsökkentő küszöb javasolt helyének rajzi 

megjelenítését. 

4. §  
A sebességcsökkentő küszöb létesítésének indokoltságáról a képviselő-testület dönt. 

5. §  
(1) Amennyiben a képviselő-testület indokoltnak tartja a sebességcsökkentő küszöb 

létesítésére irányuló lakossági kezdeményezést, akkor meg kell vizsgálni, hogy a tervezett 

létesítmény megfelel-e: 

a, a közúti műtárgyak kialakítására, a közutak üzemeltetésére és a forgalomtechnikai 

eszközök elhelyezésére vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott 

feltételeknek és követelményeknek. 

b, az Önkormányzat által elfogadott településrendezési tervek és szabályzatok közlekedési 

fejezete előírásainak. 

(2) Amennyiben a létesítés valamennyi jogszabályi feltétele fennáll, úgy be kell szerezni a 

szükséges szakhatósági engedélyeket és állásfoglalásokat, valamint a szükséges kezelői 

nyilatkozatokat. 

(3) Amennyiben a sebességcsökkentő küszöb létesítésének valamennyi jogszabályi és ható- 

sági feltétele fennáll, el kell készíteni a beruházás – valamennyi költségét tartalmazó – 

részletes költségvetését. 

6. §  
Az 5. §-ban foglalt feltételek teljesülése estén a képviselő-testület dönt a sebességcsökkentő 

küszöb létesítéséről. 

7. §  
A sebességcsökkentő küszöb létesítéséről való döntésről a kezdeményezőket írásban kell 

értesíteni, amelyhez mellékelni kell az elkészített költségvetést. Az értesítésben fel kell hívni 

az érintetteket, hogy a költségeket az Önkormányzat részére fizessék be, illetve tájékoztatást 

kell adni arról is, hogy a beruházás megkezdésére csak befizetés megtörténtét kerülhet sor. 

8. §  
A sebességcsökkentő küszöbök létesítésével kapcsolatos egyéb feladatok ellátásáról a 

képviselő-testület felhatalmazásával a polgármester gondoskodik.  

9. §  
E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba. 

Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

polgármester jegyző 

 

 

13.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása 

(roncsautók elszállítása)  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, támogatja a 

módosítást, a roncsautók így elszállíthatók lesznek.  

 

Barta Zoltán jegyző: Megjegyzi, hogy sok esetben nincs más eszközünk, hogy a forgalomból 

kivont roncsautókat  eltüntessük a közterületről.  Kettős hatása van, egyrészt a közbiztonság 

javítása, másrészt a jó településkép fenntartása. Amennyiben elfogadja a testület a rendelet 

módosítását, akkor megnyílik a lehetőség szerződés kötésre olyan céggel, aki ezt a 

problémát meg tudja oldani. 

 



15 

 

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

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta  14/2015.(XI.12.) önkormányzati rendeletét  

a közterületek használatáról és rendjéről szóló 

3/2010.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

1.§. 

A rendelet bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

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

bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

2.§. 

A rendelet 10.§-a kiegészül a (2), (3) és (4) bekezdéssel: 

(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az 

engedélyező felszólítására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát 

saját költségén helyreállítani. 

(3) Ha a használó az (2) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a Hivatal a 

használó terhére és veszélyére gondoskodik a közterület- használat megszüntetéséről (pl.: 

elhelyezett tárgyak berendezések, gépjárművek – hatósági jelzéssel nem rendelkező, 

forgalomból kivont, járműroncsok, illetve szabálytalanul parkoló/tárolt – elszállítása). 

(4) A Hivatal a (2) bekezdésben leírt gépjárművek elszállítását a közterület- felügyeletről 

szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-ában, a kerékbilincs közterület- felügyelet általi 

alkalmazása, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó 

szabályokról szóló 55/2009.(X.16.) IRM rendeletben foglaltak alapján végzi. 

3.§. 
Ez a rendelet  2015. november 15-én lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

14.) Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pest Megyei Közgyűlés elnöke és Szűcs Lajos országgyűlési 

képviselő levélben fordult a pest megyei településekhez, melyben kérik támogatásukat a 

megye önálló régióvá válásához. A határozati javaslat elfogadását javasolja ő is.  Már 

foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, említésre került, hogy nem önálló NUTS 2. régió lenne a 

megye, hanem mely megyékhez csatolnának minket.  

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottsági ülésen is azt tárgyaltuk, hogy mennyi előnye lenne ha 

nem Budapesttel együtt kezelnék a megyét. Támogatjuk az önálló régióvá válást, de ne úgy, 

hogy akár Szolnok megyéhez tartozzunk. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Lázár János miniszter szerint úgy válna le Pest megye a fővárostól, 

hogy szétosztanák a területet a környező megyékhez.  Ezzel szemben a kiküldött anyagnak 

megfelelően kéri a szavazatokat.  

 

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

határozatot hozta: 
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204/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.  Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló 

NUTS 2-es régióvá válását; 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata 

részére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  a döntést követő első munkanap 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő két napirend személyi, illetve vagyon ügy (15.) 

Személyi ügy;  16.) Ingatlan vásárlás ügye), ezért 18.41  zárt ülést rendel el, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

A nyílt ülés 18.52 órakor folytatódik. 

 

Gál Zsolt polgármester: Megérkeztek az I. diplomás vendégek, a meghívó szerinti a napirendi 

pontok változásának megfelelően a köszöntésükre most kerül sor. 

 

A testület egyhangúlag elfogadja a módosítást. 

 

17.)  I. diplomások köszöntése 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti dr. Varga Rékát és ifj. Szilágyi Károlyt.  Néhány gondolatot 

ismertet az ünnepeltek iskolai előmeneteléről. Nagyon büszkék vagyunk rátok, Ecseren 

eljutottak ehhez a nagyszerű dologhoz, az I. diplomához. Sok sikert kívánunk a további 

élethez és további diplomákhoz.  Sajcz Vivien is idén szerzett diplomát, de sajnos nem 

tudott jelen lenni, mert most is dolgozik.  Többen voltak ecseri diákok, akik idén végeztek, 

de nem jeleztek vissza a felhívásunkra. 

  A polgármester átadja a virágcsokrot és az ajándék könyv albumot. 

 

18.58  órakor távozik az ülésről dr. Varga Réka és ifj. Szilágyi Károly. 

 

 

18.)  Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Érkezett egy kérelem az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől, hogy az 

orvosi rendelő melletti garázs épület hátsó részét szeretnék használatba venni térítés 

mentesen. A garázs épület első részében a Polgárőrség tárolja a polgárőr autót. Az épület 

nincs túl jó állapotban. Jelenleg sem villany, sem víz nincs ott.  

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság javaslata a testületnek az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület  kérelmének elfogadását. A bizottság javasolja, hogy a polgármester egyeztessen 

az egyesülettel; pontosítsa, milyen önkormányzati tulajdonú eszközök kerülnek átadásra. 

Csak azok a felszerelések kerüljenek átadásra, amelyek az önkormányzati 

katasztrófavédelemi feladatok ellátása szempontjából nem szükségesek Az ingatlan 

használatba adása, valamint az eszközök átadása jegyzőkönyvvel történjen meg.  

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

207/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület az 

önkormányzat tulajdonát képező Ecser, Zrínyi u. 24/b. 

sz. alatti garázs épület hátsó helyiségét térítésmentesen 

használja a tűzvédelemmel, kárelhárítással kapcsolatos eszközök 

és felszerelések tárolására. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy egyeztessen az ÖTE 

vezetőségével, hogy az önkormányzat birtokában lévő, de a 

katasztrófavédelmi feladatok ellátását szolgáló eszközökön 

kívül melyen felszereléseket ad át használatra az Egyesület részére. 

Az átadás-átvétel eszközlistával jegyzőkönyvi formában kell, hogy megtörténjen. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

19.)  Ecser Nagyközség Esélyegyenlőségi Terv előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: A jövőben induló pályázatok előkészítésével kapcsolatban 

Esélyegyenlőségi Tervvel minden önkormányzatnak rendelkeznie kell, hogy beadhassa az 

anyagát. Mivel Ecser terve 2012-ben készült és jövőre lejár, ezért a polgármesteri hivatali 

ügyintéző keresett egy céget, aki elkészíti az újat 300 eFt-ért. 

 

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

új Esélyegyenlőségi Terv elkészítését.  Igaz, hogy az előző tervet fele ennyi összegért 

készítették, de nem fogadták el.  Sok szakmai hiányossága volt az anyagnak. A hivatali 

ügyintéző továbbképzése során javasolták, hogy milyen lehetőségeink vannak az új terv 

elkészítésére. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Oktatási és Szociális Bizottság javaslatát bocsátja szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

208/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

300.000 Ft +ÁFA összegben hozzájárulását adja az Ecser 

Nagyközségi Önkormányzat esélyegyenlőségi Tervének 

elkészítéséhez, mely kiadás a 2016. évi költségvetést terheli. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

20.)  Intézményi alapító okiratok módosítása 

c.) Rábai Miklós Művelődési Ház 

d.) Polgármesteri Hivatal 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja az alapító okiratok módosítását.  
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Gál Zsolt polgármester: Egyenként szavazásra bocsátja a Művelődési Ház és a Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratának módosítását. 

 

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

határozatot hozta: 

209/2015.(XI.11.) 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 

 

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

határozatot hozta: 

210/2015.(XI.11.) 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    

 

 

21.)  Kérelem a Kálvária – Mikla Pál utca sarkán közvilágítási lámpa ügyében 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérést. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottság javasolja a testületnek, hogy utasítsa el a kérelmet, 

mert ennek kivitelezésre nincs lehetőség. A Kálvária utca közvilágításán az önkormányzat 

nem kíván változtatni. 
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Gál Zsolt polgármester: Mivel a Kálvária Lakódombon a Kálvária utca a fő belső út, ezért ott 

minden oszlopon van közvilágítás. Ha az egyiket kivesszük, akkor a Kálvária utca azon 

szakaszán lesz sötét. Ezt a rendszert nem kívánja megbontani az önkormányzat. A 

kérelmező az ingatlanán a kapu beállóhoz tud csinálni lámpát. Javasolja a bizottsági 

véleményt elfogadni. 

 

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

határozatot hozta: 

211/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja Varga János  Ecser, Kálvária u. 62. sz. alatti lakos 

kérelmét, melyben a közvilágítási lámpa átfordítását kérte. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

22.) A Belső Kálvária csapadékvíz elvezetése 

 

Gál Zsolt polgármester: Lejárt a Belső Kálvária csapadékvíz elvezetési engedélyes tervünk. 

Ennek a meghosszabbításával a korábbi tervezőt a Bá-Ger Kft. bíznánk meg az ajánlat 

szerinti 350 eFt + áfa összegért. A közműegyeztetéseket és a terv korszerűsítését is el kell 

végeznie. 

 

Horváth Tamás képviselő: Tárgyalták a Pénzügyi Bizottsági ülésen, de határozatot nem 

hoztak.  

 

Barta Zoltán jegyző: Hozzáfűzi az elhangzottakhoz, egyrészt lejárt az engedély, másrészt a 

munkálatokat részben  elvégeztük; nem valósult meg teljes egészében. Ezért a 

katasztrófavédelem kötelezett minket, hogy végezzük el a munkálatokat. A mi kérelmünk 

ezt a kötelezést megelőzte; mi kértük a határidő módosítását. Emiatt a kötelezés elmaradt. 

De a határidő módosítás miatt aktualizálni kell a terveinek és újra beadni engedélyeztetésre. 

A szakhatóság határozatával meghosszabbodik a létesítési engedély és az eddig elkészült, 

megvalósult árok szakaszt átvennék tőlünk a katasztrófavédelem.  

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagnak megfelelően javasolja a Bá-ger Kft.  

megbízását 350 eFt + ÁFA értékben. 

 

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

határozatot hozta: 

212/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Belső-Kálvária csapadékvíz elvezetés  

engedélyes terveinek aktualizálására kössön szerződést a  

Bá-Ger 94. Kft.-vel 350.000 Ft + ÁFA összegben.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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23.) IV. Kulturális közfoglalkoztatási program előzetes regisztráció 

 

Gál Zsolt polgármester: Kaptunk egy felhívást a Nemzeti Művelődési Intézettől, hogy XI. 15-

ig szándéknyilatkozattal jelezhetjük, hogy a kulturális közfoglalkoztatási programban részt 

kívánunk venni. 

 

Barta Zoltán jegyző: Több alkalommal működött már ez a program, most is van 

alkalmazásban közfoglalkoztatott a Művelődési Házban ennek a programnak a keretében.  A 

programban való részvétel gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2 fő közfoglalkoztatásban segíti a 

művelődési ház munkáját. A Nemzeti Művelődési Intézet a költségeket fedezi, helyben 2 

ember kap munkát nem az önkormányzat költségén. 

 

Gál Zsolt polgármester: Mindenképpen célszerű beadnunk a jelentkezésünket, javasolja a 

regisztrációt. 

 

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

határozatot hozta: 

213/2015.(XI.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért azon javaslattal, hogy a Rábai Miklós Művelődési Ház 

a IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban való részvételre 

2 fő közfoglalkoztatott igénnyel regisztráljon. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: 2015. november 15. 

 

24.) Vecsés és környéke társulás társulási megállapodás módosítása 

 

Barta Zoltán jegyző:  A társulási megállapodást kell módosítani. Erről is már beszéltünk, azért 

van szükség, hogy a Családsegítő Szolgálat a jogszabályi módosulás miatt 2016. I. 1-ével 

esedékes átalakításának megfeleljünk. A meghívó mellékleteként kiküldtük az anyagot; de 

emailben  ma du. 3-kor érkezett egy újabb módosításról szóló értesítés. Technikai jellegű az 

utóbbi módosítás.  Kéri, hogy a javítottat megállapodás szövegét fogadja el a testület.  

Tartalmat nem érinti a változás, javasolja annak elfogadását. Felolvassa a határozati 

javaslatot.  

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzottakat. 

 

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

határozatot hozta: 

214/2015.(XI.11.) sz. határozat 

1.) Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja a határozat mellékletét képező Vecsés és Környéke Társulás Társulási 

Megállapodását és ezzel egyidejűleg visszavonja a 81/2013. (IV. 17.) határozatát. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Gál Zsolt polgármestert, hogy az önkormányzat 

nevében írja alá a Társulási Megállapodást. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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25.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: Több olyan dolgot szeretne megemlíteni, mely a pereinkkel van 

kapcsolatban.  

1.) Tájékoztatja a testületet, hogy a héten településrendezési szerződéssel kapcsolatos per 

tárgyalásán vettek részt.  Hegyi Gábor és 6 másik tulajdonos,  akivel az önkormányzat  

településrendezési szerződést kötött,  keresetet nyújtott be a bírósághoz 1 milliárd 800 millió 

Ft értékben. Az előírások szerint a  kb. 2 milliárdos értékű perben  60 naponta van tárgyalás.  

Horváth Tamás képviselőt, Barta Zoltán jegyzőt és Turcsik István volt bizottsági tagot 

tanúként meghallgatta a bíró. A 10 Ft/m
2
 telekadó mértékét vitatja a Hegyi Gábor által 

képviselt konzorcium.  Született egy megállapodás a konzorcium és az önkormányzat között 

a telekadó bevezetését megelőzően. Az eredeti 80 Ft/m2-ről, módosítottuk 10 Ft-ra a 

mértéket. A következő tárgyalás januárban lesz, amikor Szilágyi Károly, Szeverné Csekei 

Csilla képviselőket, valamint Jármai Zoltán volt képviselőt hallgatja meg a bíróság arra 

vonatkozóan, hogy kik tudják bizonyítani és egyértelműsíteni, miszerint szóban megtörtént a 

megállapodás.  Írásban azért nem került rögzítésre, mert bepereltek minket. Kértük a 

bíróságot, hogy Gubán Sándor főépítész urat is és a településszerkezeti tervet készítő 

Schuhmann Pétert is hallgassa meg az ügyben.  

2.) Kedden is tárgyaláson volt. Az iskolában az önkormányzati konyhán történt sikkasztás 

ügyében.  Itt a bíróság nem értesített minket, sőt az ügyészséget sem, hogy elmarad a 

tárgyalás, mert a szakértő nem készült el az anyaggal. Az új ügyésznővel egyeztetve eljöttek 

a bíróságról; decemberben lesz a következő forduló.   

3.) Egyéb pereink is zajlanak. Az egyik ügy Tarnóczi Tiborral kapcsolatos; ő és az általa 

képviselt cégek a Kormányhivatalt perlik ugyancsak a telekadós rendeletünkkel, ill. a kivető 

határozatokkal kapcsolatban, Az önkormányzat részéről kértük a perbe történő beavatkozást. 

A bíró ezt a kérésünket elutasította a Kormányhivatal nyilatkozatára hivatkozva. Mi a Pest 

Megyei Kormányhivatalnak jeleztük, hogy nem értettünk egyet a nyilatkozattal, hiszen 

érintettek vagyunk az ügyben.  Ezen jelzésünkre tettek egy másik nyilatkozatot, miszerint 

mégis csak jó lenne, ha beavatkozók lehetnénk a perben. Jövő héten hétfőn lesz a tárgyalás. 

Érdekes, hogy korábban a Sanu-Three Kft. ugyanúgy a telekadóval kapcsolatos 

önkormányzati rendeletet megtámadta a kormányhivatalon keresztül. Akkor ott, abban az 

esetben egyetértett a bíró azzal, hogy beavatkozóként részt vehessünk a per tárgyalásán. 

Azért fontos, hogy most is ott legyünk a tárgyaláson, és jelezzük az álláspontunkat. 

4.) Van egy ügyünk Tatár Dórával kapcsolatban. Ügyvéden keresztül írt egy levelet a 

polgármesternek, és Aszódi Csaba Andrásnak, a Szlovák Önkormányzat elnökének. Tatár 

Dóra felszólította az önkormányzatot, hogy fizessünk neki 500 e Ft-ot, mivel a címerünkben 

lévő Cserfa emblémát az ő engedélye és hozzájárulása nélkül felhasználtuk, ami véleménye 

szerint az ő alkotását.  A Szlovák Önkormányzatot is fizetésre szólította fel azért, mert 

ugyancsak az említett cserfát, az ő szellemi termékét engedélye nélkül elcsúfítva szoborként 

megjelenítették. A válaszlevél elment az ügyvédnek, ez ügyben nincs előrelépés. Az ügyhöz 

kapcsolódóan megemlíti, hogy az Ecser névhasználatáról megszületett a bírósági döntés, 

melyben megvonta a névhasználatot a Közösen Ecserért Egyesülettől.  A Bíróság elfogadta 

a képviselő-testület döntését és határozatban névváltoztatásra kötelezte az egyesületet. Az 

ügyvédektől kapott iránymutatást, hogy mi ennek az eljárásnak a menete. A jegyző úrral 

bemennenk majd a bíróságra, és tájékozódnak, hogy áll az ügy.   

Ha kicsit átláthatatlan volt a tájékoztatás, elnézést kér. Nagyon nehéz követni, hogy melyik 

perünk, melyik évre vonatkozóan zajlik, és a perben hol tartanak. Az ügyek figyelemmel 

kísérése a kormányhivatalnál is gond, sőt néha azt tapasztaljuk, hogy a bíróság is időnként 

gondban van, hogy az adott perben Hegyi Gáborék magánemberként vagy cégügyben 
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vesznek részt. Kicsit kusza, hogy éppen a kivető határozatot vagy a rendeletet támadják-e. 

Sajnos látjuk, hogy ezek a perek az önkormányzat munkájának nehezítésére, bénítására 

vonatkoznak.  Elég szomorú, hogy ecseri emberek ehhez asszisztálnak és ebben támogatják 

őket. 

Az iskola tanterem bővítésről már szavaztunk. Ezzel kapcsolatban lesz még teendőnk, mert a 

katasztrófavédelem olyan tűzcsapot írt elő, amelynek a kapacitása 2000 liter/perc.  A 

mostani tűzcsap jelenleg csak 500 liter/percet tud produkálni. A tűzcsap vonatkozásában 

véleményt kértünk a szolgáltatótól.  Mit tudnak a vezetéken lévő tűzcsapok és mennyibe 

kerülne egy új kiépítése?  A tűzoltók által meghatározott adatokat már elmondta a 

szolgáltatónak, de még nincs válasz. A legnagyobb terheltség mellett 2700 liter/perc 

átfolyást kell biztosítani a rendszernek. A mostani állapot szerint a temető utcájában a 

Hunyadi utcában lévő fővezeték egy 150 mm-es cső, ami megfelelő lehetne, de ezt is el kell 

látni az előírt tűzcsappal. Megoldás lehet, hogy a temetővel szembeni önkormányzati 

ingatlant a Földhivatalnál össze kell vonni az iskola területével. Ilyen irányú jelzést kaptunk, 

hogy csak ilyen feltételekkel tudnak hozzájárulni a használatba vételi engedélyhez ha a jövő 

nyárra ezeket biztosítani tudjuk. Így az említett telken keresztül tűz esetén el tudják érni az 

iskolát. Azért kell előre tudni ezeket az információkat, mert emiatt különböző lépéseket kell 

majd tenni. Amikor további információ áll rendelkezésére, jelezni fogja a testületnek. Ha 

nem alakítjuk ki a tűzcsapot, akkor tűzi víz tárolót kellene építeni, ami 3,3 méter mély. A 

helye is kérdéses, ráadásul nagyon magas összeg lenne a kivitelezése. Az iskolás gyerekek 

miatt be is kell fedni, mert veszélyt jelenthet.  

 

A következő dologban rendkívüli ülést kell tartani, mely a következő évi költségvetésünket 

érinti. Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezetővel és a jegyző úrral is egyeztettek. 

Elkészítünk még novemberben egy előzetes koncepciót, azért, hogy át tudjuk gondolni az 

adórendeleteinket. A polgármesteri hivatal adóügyi ügyintézője a múlt héten országos 

továbbképzésen vett részt, ahol az előadók elmondták, milyen elképzelése van a 

kormányzatnak 2016. évre. Várhatóan mennyivel csökken a gépjármű adó és az iparűzési 

adó bevételünk.  Ezeket a számokat már ismerjük, ezért igyekezünk a költségvetéssel 

összehozni, emiatt készül a koncepció. Most vannak számadatok az előző évekkel szemben; 

vannak fix számok, ehhez képest kell a következő évi adórendeletünket meghoznunk. 

Látnunk kell, hogy milyen bevételre van szükség, hogyan tudjuk produkálni a működéshez 

szükséges összeget.  Ha elkészül az anyag, akkor 2 héten belül össze kell hívni a testületet.  

 

Kérdése, észrevétele  van-e valakinek a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  A bankos terület hogyan áll? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az ingatlanforgalmazással foglalkozó cégek területeiből az ír 

tulajdonos cégének csődje miatt valószínűleg a hitelező bank lesz a tulajdonos.  Ma volt 

Schuhmann Péter  a Polgármesteri Hivatalban és a településrendezési eszközök tervezésével 

kapcsolatban egyeztettek. Az első terven látszik, hogy az M4 jövőbeni bevezető út mit jelent 

Ecser számára. Ez ügyben még biztosan lesz egyeztető tárgyalás, bár nem biztos, hogy a 

teljes testület előtt. Szervezünk egy kötetlenebb beszélgetést, ahol az észrevételek, jobbító 

szándékú változtatásokat szeretnénk jelezni a Pestterv Kft. felé. Szeretnénk az előzetes 

koncepciót az érintett partnerek és szakhatóságok, jelentősebb vállalkozások  felé 

bemutatható tervként vinni.  Folyamatában jövő év végére lesz készen a településrendezési 

eszközök aktualizálása.  A megbeszélésnek szóba jöttek a felszámolás alatt álló területek is. 

Az M 4-es út nem autóút hanem főút lesz, ezzel az út melletti védőtávolság csökkeni fog. Ez 

a változás jelentős részben az ír területeket érinti. Emiatt is be kell vonni őket is az egyeztető  
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