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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 

18.03 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, Horváth Tamás, Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi 

Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak: Szepesiné Paulovics Csilla, Szepesi Antal  GOLGOTA Bt., Gubán Sándor 

főépítész, Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető, Dévényi Gáborné 

Művelődési Ház igazgató, Marsalné Kovács Judit  a Vecsési Járási Hivatal 

vezető-helyettese 

 

Igazoltan távol: dr. Kóspál Lajos képviselő 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel 

határozatképes.  

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

1.) Temető Üzemeltetési Szerződés ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 Meghívott: Szepesi Antal  GOLGOTA Bt. ügyvezetője 

 

2.)  Megállapodás módosítása az Ecseri Szlovák Önkormányzattal a Tájház üzemeltetésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 Meghívott: Aszódi Csaba András  Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

3.)  Budapest XVII. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának 

véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 Meghívott: Gubán Sándor főépítész 

 

4.)  A 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítása 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 Meghívott: Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető 

  

5.)  A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház érdekeltségnövelő pályázata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Dévényi Gáborné igazgató  

 

6.)  A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól szóló 

rendelet megalkotása 

 Előadó: Barta Zoltán jegyző 
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7.)  Az Ecseri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól, szociális 

és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet megalkotása 

 Előadó: Barta Zoltán jegyző 

 

8.)  A 2016. évi lakás- és helyiségbérleti díjak megállapítása 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

9.)  Pályázat benyújtása várossá nyilvánításra 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  Polgármesteri Hivatal Irattár fűtés ügye 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

11.)  Ecser, Steinmetz kap. u. 3. sz. önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás felújítás ügye 

 Előadó: Barta Zoltán jegyző 

 

12.)  A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

13.)  Döntés elővételi jog gyakorlásáról Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

14.)  Személyi ügy Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

15.)  Településrendezési Szerződés Zárt ülés! 

 

16.)  Döntés igazgatási szünet elrendeléséről  

 Előadó: Barta Zoltán jegyző 

 

17.)  Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

b.) Bizottsági beszámolók 

 

18.)  Képviselői kérdések 

 

19.)  Egyebek 

 

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

meghívóban szereplő 1. napirend előtt szeretné a Temető rendelet módosítását felvenni új 

pontként. Valamint a Hunyadi utca 19. sz. ingatlan telekalakítás ügye. A sorrendiségben is 

változást javasol azért, hogy a meghívottak hamarabb végezzenek. Az 1. pont A 2016. évi 

étkezési térítési díjak megállapítása; a 2. napirend az új  pontként javasolt Temető rendelet 

módosítása; a 3. pont Temető Üzemeltetési Szerződés ügye; a 4. pont Budapest XVII. 

kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának véleményezése; az 5. pont 

Megállapodás módosítása az Ecseri  Szlovák Önkormányzattal a Tájház üzemeltetésére. A 

polgármesteri beszámoló előtt pedig foglalkoznának a Hunyadi utca 19. sz. telekalakítási 

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

sorrendiségét. 

 

Módosított napirendi pontok: 

1.)  A 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítása 

2.)  Temetőkről és a temetkezésről szóló  rendelet módosítása 

3.) Temető Üzemeltetési Szerződés ügye 

4.)  Budapest XVII. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának 

véleményezése 

5.)  Megállapodás módosítása az Ecseri Szlovák Önkormányzattal a Tájház üzemeltetésére 

6.)  A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház érdekeltségnövelő pályázata 

7.)  A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól szóló 

rendelet megalkotása 

8.)  Az Ecseri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól, szociális 

és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet megalkotása 

9.)  A 2016. évi lakás- és helyiségbérleti díjak megállapítása 

10.)  Pályázat benyújtása várossá nyilvánításra 

11.)  Polgármesteri Hivatal Irattár fűtés ügye 

12.)  Ecser, Steinmetz kap. u. 3. sz. önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás felújítás ügye 

13.)  A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

14.)  Döntés elővételi jog gyakorlásáról Zárt ülés! 

15.)  Személyi ügy Zárt ülés! 

16.)  Településrendezési Szerződés Zárt ülés! 

17.)  Döntés igazgatási szünet elrendeléséről  

18.)  Hunyadi utca 19. sz. ingatlan telekalakítás ügye 

19.)  Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

b.) Bizottsági beszámolók 

20.)  Képviselői kérdések 

21.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1.) A 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Elsőként az étkezési térítési díjakkal foglalkozunk, kéri a bizottsági 

véleményeket. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésen javasoltuk a testületnek, hogy a 2016. 

évi étkezési térítési díjakat változatlanul tartsuk. 

 

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

szavazattal egyöntetűen nem javasoljuk a díjak változtatását. 

 

Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető, meghívott: Nem kívánja a leírtakat 

kiegészíteni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A két bizottsági vélemény az volt, hogy: a 2015. térítési díjakkal 

megegyező mértéken maradjon a 2016. évi díj. Kéri a testület szavazását. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

217/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az étkezési térítési díjakat nem módosítja, azok 2016. január 1-től 

a 2015.-ös érvényben lévő díjon maradnak. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető 

Határidő: 2016.I.1-től folyamatosan 

 

18.08 órakor Földváryné Martinovics Mónika távozik az ülésről.  

 

 

2.) Temetőkről és a temetkezésről szóló  rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A 6/2000.(II.11.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a 

hatályon kívül helyezését javasolja.  Így a szövegezésben csak az maradna, hogy „a 

köztemetőt üzemeltető szervezet kiválasztásáról a képviselő-testület dönt.” Az 

önkormányzatnak az üzemeltetővel kifejezetten jó a kapcsolata. Nem kíván változtatni.  

 

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

alábbi rendeletét: 

17/2015.(XII.10.) önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 

17/2015.(XII.10.) önkormányzati rendeletét a Temetőkről és a 

temetkezésről szóló 6/2000.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

az Alaptörvény 32. cikk (1) a, pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (a továbbiakban TeTv.) 42. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján – a Te.Tv. végrehajtására kiadott a 145/1999. (X.1.) Korm. Rendelet (a 

továbbiakban Te.R.) rendelkezéseire is figyelemmel – az alábbi rendeletet alkotja.  

1. § 

A rendelet 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A köztemetőt üzemeltető szervezet kiválasztásáról a képviselő-testület dönt. 

Az üzemeltetővel megkötött szerződésben fel kell hívni az üzemeltető figyelmét a hatályos 

jogszabályokban és a jelen rendeletben foglalt szabályok maradéktalan betartására. 

2. § 

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt  sk. Barta Zoltán  sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

3.) Temető Üzemeltetési Szerződés ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Lejárt a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződésünk a Golgota 

Bt.-vel. Az előbb elmondottak alapján a szerződést változatlan tartalommal javasolja 

elfogadásra. Egyetlen változtatás a kiküldött anyagban, hogy a dátum módosult, és újabb 5 

éves szerződés kötést javasol. 
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangúlag 

javasolta változatlan tartalmú szerződés kötését a jelenlegi üzemeltetővel a Golgota Bt.-vel. 

 

Szepesiné Paulovics Csilla ügyvezető, meghívott: A szerződéssel kapcsolatban nincs 

kiegészíteni valója. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Érdeklődne, hogy a szóró parcella iránti igény mennyire 

jelentkezik Ecseren?  

 

Szepesiné Paulovics Csilla ügyvezető, meghívott: Néhány érdeklődő volt már, de nem biztos, 

hogy anyagilag megérné az Önkormányzatnak a beruházás. Az elmúlt időszakban 

emlékezete szerint szóró parcellára 4-5 temetési igény érkezett. Már korábban ő is 

foglalkozott a témával és utána nézett. Egyfajta szóró szerkezet kialakítása 10 milliós 

nagyságrendű, és ez nem vízsugaras megoldású, mint a Rákoskeresztúri temetőben lévő. Ha 

szeretné a testület, hogy foglalkozzanak a kérdéssel, akkor utána néz, hogy pontosan milyen 

feltételekkel és költséggel jár.   

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Monorierdőn volt egy temetésen, ahol  kb. ennek az ülésteremnek 

a fele területen történt a szórásos temetési szertartás. Ismerőse révén ő is rá tud kérdezni, 

hogy mennyibe került ennek a kialakítása. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Úgy gondolja, hogy kevesebb összegből is megvalósítható. 

 

Gál Zsolt polgármester: Jelenleg az Üzemeltetési szerződés 5 évre történő 

meghosszabbításáról kell, hogy döntsön a testület. Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

218/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a  Golgota Bt. -vel (2234 Ecser, József Attila krt. 19.)  

további 5 évre temető üzemeltetési szerződést köt az 

ecseri Hunyadi utcai temető vonatkozásában. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a  

szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: a szerződés időtartama: 2015.XII.10.-2020.XII.10. 

     a szerződés aláírása: 2015.XII.10. 

 

18.13 órakor Szepesiné Paulovics Csilla és Szepesi Antal távoznak az ülésről. 

 

 

4.) Budapest XVII. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

módosításának véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester: A Rákosmente Önkormányzata által küldött megkeresést minden 

képviselő megkapta, ill. a főépítész úrhoz is eljuttattuk. Felkéri, hogy mondja el véleményét. 
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Gubán Sándor főépítész, meghívott: A Budapest XVII. kerület Önkormányzatának a  

településfejlesztési stratégiáról szóló anyagáról az össz benyomása az, hogy az a 

településfejlesztési koncepciójukban megfogalmazottakkal összhangban van. Ezt korábban 

már véleményeztük. Most ennek az anyagnak a végrehajtását fogalmazza meg a szerkezeti 

Terv és a Helyi Építési Szabályzat keretei között. Olyan típusú változás nincs benne, ami a 

két település kapcsolatára hatna. Javasolja, hogy a településfejlesztési koncepciójukra 

megalkotott véleményünket fenntartva vegyük tudomásul az ITS-t. Megjegyezni kívánja, 

hogy Ecser vonatkozásában a saját szerkezeti tervünk felülvizsgálata kapcsán megérkezett a 

vélemények többsége. A Budapest Főváros Városfejlesztési Közlekedési és 

Környezetvédelmi Bizottság véleménye kicsit furcsa, diktáló hangnemben  felhívja a 

figyelmünket arra, hogy az OTrT-ben nincs benne az M 4-es és ennek nincs bevezető 

szakasza; továbbá a Merzse mocsár  természetvédelmi terület. Az nem derül ki a 

véleményből, hogy ez országos védettséget kapott-e vagy csak helyi védettséget? De nincs 

benne, hogy milyen a kiterjedtsége. Ezek ettől függetlenül tudomásul vehetők. Szintén furca 

megfogalmazása, hogy az említett útnak a helyettesítése a 31. jelű út bevezetése nem kerüli 

el Maglódot, hanem Maglód és Gyömrő között csatlakozik az M0-hoz és érkezik be 

Ecserre.  A koncepcióban ezt a nyomvonalat elsőrendű főútnak nevezik. Az OTrT-ben 

Tápiómenti főútként szerepelt, az agglomerációs törvényben pedig ugyanennek az útnak a 

neve: kiemelt főút. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az M4-es bevezető szakaszára  Maglód - 

Gyömrő – Üllő a határban csatlakozik be, és ugyanezen a nyomvonalon érkezik be Ecserre, 

a vasútvonal mellett folytatódik. Ez azért is érdekes, mert Rákoshegy vasútállomás 

környéke ebben a stratégiában egyik akció terület; és ebben az anyagban nem esik szó róla. 

Nem szerepel, hogy Rákoshegy vasútállomáson milyen konkrét intézkedéseket terveznek 

ennek az útnak a fogadására. Fennáll a kockázata, hogy a nyomvonal a későbbiek során még 

„mozoghat”. Kérdés, hol fog „mozogni”, hol fog becsatlakozni a fővárosi úthálózathoz. 

Meglátása szerint érkezni csak Helikopter útra vagy a Jászberényi útra érkezhet. Máshová 

nem tud csatlakozni. Az elmondottak miatt azt javasolja, hogy a határozat mondja ki, a 

koncepcióban megfogalmazott közlekedési észrevételeinket fenntartjuk. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy Rákoshegy akció területen  a 31-es főút távlati közútfejlesztési 

nyomvonalát és az ebből keletkező problémákat kezelni szükséges. 

 

Barta Zoltán jegyző: Kérdése, hogy az előbb említett út nem ugyanaz, mint a régi Tápiómenti 

feltáró út, amit kivettek a tervekből? 

 

Gubán Sándor főépítész, meghívott: Nem az, mert az Maglódot kerülte volna ki. Ezt most 

kivették a tervekből. Térképen megmutatja a nyomvonal tervét. A maglódi szerkezeti terven 

látható.  A mostani terv szerint Gyömrőt „ketté vágva” a Petőfi telepet levágja a várostól; 

átmegy a tervezett nagy lakópark az ún. Elephant Holding terület határán, végig megy 

Maglód – Gyömrő határán, majd Maglód déli részén bejön abbaz az ecseri csomópontba, 

amely az M4-es csomópontja is, ami nagyjából meg van építve.  Ezt is Tápiómenti feltáró 

útnak hívja az anyag, inkább Jászságinak kellene nevezni, hiszen Jászberény felől érkezik a 

31. jelő út és a Tápióságot csak a szélén érinti.  Ez az út szerepel az OTrT-ben. Az 

agglomerációs tervben megjelöltek szerinti 31-es út, és ez sem kerüli el Maglódot.  Az 

előbb említett Maglódot elkerülő nyomvonal csak egy alternatív kezdeményezés volt, nem 

szerepel semmilyen jóváhagyott anyagban. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Ezek alapján a fenti útszakasz Ecser lehajtójához érkezik be, Ecsert 

délről elkerülve az ún. fejlesztési területen átmegy, utána visszaérkezik a vasút melletti 

úthoz. 
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Gubán Sándor főépítész, meghívott: Igen, így érkezik vissza a vasúthoz. Úgy jön vissza, 

ahogy mi rajzoljuk; de a vasúthoz kell, hogy visszaérkezzen, mert a Főváros ott fogadja és  

ott készül a helybiztosítás.  A fejlesztési területet ezzel ugyan úgy, mint az M4-es 

összekapcsolja; az M4-esről a vecsési csomópontból rá lehet hajtani az M0-ra; Ecseren le 

lehet hajtani róla. Végül is egy kis kerülővel létrehozza ugyanazt a helyzetet, mint korábban 

a Helikopter úthoz történő csatlakozással. Jelen tervben csak az a különbség, hogy nem 

autópálya kiépítettségű. Kérdés, hogy ez mikor fog megvalósulni? Az M4-esnek, amelynek  

Ecserre kellett volna megérkeznie, annak építési  határideje 2016. volt. Ehhez képest már 

nem is lesz. A 31-es útnak a kiépítettsége kb. 2020. valameddig volt prognosztizálva akkor, 

amikor 2016-ra volt előirányozva az M4-es elkészülte. A közlekedési koordinációs 

bizottság honlapján el lehet olvasni a teljes anyagot. Ez egy kormányhatározatban szerepelt 

a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésről szól, melyet többször módosítottak. Emlékezete 

szerint legutóbb 2014-ben módosították, amikor az OTrT már hatályos volt. Véleménye 

szerint a XVII. kerületben az útépítés hatását kezelniük kellene a főútvonal bevezető 

szakaszaként, a Repülőtér egyetlen alternatív elkerülő útjaként és a fővárosba bevezető új 

főútvonalként. Ezen tervek alapján úgy kapcsolódik be az út, hogy Rákoshegy vasútállomás 

környékén házakat kell szanálni és ezzel az ITST nem foglalkozik. Ezt javasolja jelezni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat. Határozati javaslata, hogy a testület 

a XVII. kerület Integrált Stratégiai Terv módosítását vegye tudomásul; a koncepciójukkal 

kapcsolatban megfogalmazott észrevételeinket fenntartjuk.  Véleményünk szerint a 

Rákoshegyi akció terület nem kezeli a 31. jelű út távlati fejlesztési feladatait. Kéri a testület, 

hogy a településfejlesztési koncepcióhoz adott véleményünket kezeljék. A további 

eljárásban részt kívánunk venni. 

 

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

határozatot hozta: 

219/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Budapest XVII. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

módosítását tudomásul veszi; az anyaggal kapcsolatban az alábbi 

véleményt alkotja: 

 A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos korábban megfogalmazott véleményét 

fenntartja. Az abban megfogalmazott észrevételeit kéri kezelni. 

 Felhívja a figyelmet, hogy a Rákoshegyi akció terv nem kezeli a 31. jelű út távlati 

fejlesztési feladatait. 

 A további eljárásban részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Megköszöni a főépítész úrnak, hogy el tudott jönni az ülésre és 

személyesen mondta el véleményét. 

 

Gubán Sándor főépítész, meghívott: Kellemes ünnepeket kíván mindenkinek és 18.24 órakor 

távozik az ülésről. 
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5.) Megállapodás módosítása az Ecseri Szlovák Önkormányzattal a Tájház 

üzemeltetésére 

 

Gál Zsolt polgármester: Aszódi Csaba András elnök úr nem tudott az ülésre eljönni, mert 

külföldön van.  A Szlovák Önkormányzat a megállapodás módosítását kéri, hogy továbbra 

is biztosítani tudja az ecseri lakosoknak, magánembereknek, és civil szervezetnek a 

rendezvényeikre díjmentesen kiadni a Tájházat. A módosítási kérelem arra vonatkozik, 

hogy a szerződésnek egy pontját módosítsuk, miszerint politikai tevékenységet folytató 

szervezetnek ne kelljen kiadnia. 

 

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

javasoljuk a megállapodás módosítását. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltünk a témáról, de nem volt 

határozat. 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

220/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ecseri Szlovák Önkormányzattal a Tájház üzemeltetésére 

kötött megállapodást módosítja: a politikai tevékenységet folytató 

szervezetnek, vagy politikai rendezvényre a Tájház nem adható ki. 

A testület megbízza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Aszódi Csaba András  elnök 

Határidő: 2016.01.15. 

 

 

6.) A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház érdekeltségnövelő pályázata 

 

Gál Zsolt  polgármester: A pályázat benyújtását már nyáron megszavaztuk, azóta több 

alkalommal tárgyaltunk a felhasználási lehetőségekről. Legutolsó döntés az volt, hogy 

pontosítsuk az összegeket, vegyük előtérbe azokat a feladatokat, amiket el kell végezni. 

Elektromos lámpák cseréje kiemelten szerepelt. Az igazgatónőt megbízta a testület, hogy 

pontosítsa a beérkezett ajánlatokat. Az elektromos lámpák cseréje kb. 500 eFt körüli összeg; 

nagyságrendileg ugyanekkora összeg a sátor elemek vétele, ill. 6 x 3 m-es gyors felállítási 

lehetőségű parti sátor. A pontosítást követően olcsóbb ajánlatot kaptunk, kevesebb lett, mint 

az eredeti ajánlatban. Többször jelezte a művelődési ház, hogy a mikrofonjaival gond van, 

ezért 2 db hordozható mikrofon beszerzésére is javaslatot tett. Ezen felül beszerzésre 

javasolt a rendezvényeken használatos étkészletek, poharak, evőeszközök, stb.  készlet 

feltöltését. Ne kelljen bérelni egy-egy nagyobb önkormányzati rendezvénynél. Ezen felül 

informatikai eszközöket is vásárolnánk. Kéri a testület felhatalmazást, hogy az előbb 

felsorolt berendezések, tárgyak vonatkozásában kérjen be ajánlatokat és ezek alapján az 

érdekeltségnövelő pályázaton nyert összeg és a 2 millió Ft önrész elköltésre kerülhessen.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság döntése is ez volt, lényegében ugyanez a 

határozat született. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság ugyancsak egyhangúlag 

támogatja az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg és az önrész felhasználását. 

 

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

határozatot hozta: 

221/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárulását adja, hogy a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár  

az érdekeltség növelő pályázaton elnyert összeget (560.000 Ft + önrész 2 millió Ft) összesen 

2.560.000 Ft értékben az előterjesztés szerinti feladatok elvégzésére, és eszközök beszerzésére  

használhassa fel. 

Felelős: Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: 2015. XII. 31. 

 

 

7.) A helyi önkormányzat szociális tüzelőanyag támogatás igénylésének 

szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre került a rendelettervezetünk. 

 

Barta Zoltán  jegyző: Az idei évben is sikeresen pályáztunk szociális tűzifa támogatásra, 

melyet a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság a Nefag Rt.  szállít. A tűzifa 

kiosztásához rendeletet kell, hogy alkossunk. A rendelet tervezet tartalmazza azokat a 

feltételeket, hogy ki kaphasson ebből a tűzifából. Már idén ősszel más forrásból sikerült 

tüzelőt szétosztani a rászorulóknak. A második osztásra január hónapban kerülne sor.  

 

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

elfogadásra javasolja a rendelet megalkotását az előterjesztés szerint. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazatokat, aki egyetért az Oktatási és Szociális Bizottság 

javaslatával.  

 

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

alábbi rendeletét: 

18/2015.(XII.10.) önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 

18/2015.(XII.10.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzat 

szociális tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól. 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  10.§. (1) bekezdésében kapott 

feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

A rendelet célja 

1.§ 

Segítségnyújtás azoknak a családoknak, egyedülálló személyeknek, akik jövedelmi, vagy 

egyéb okok miatt lakásuk fűtését nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudják biztosítani. 

 

A támogatás feltételei 
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2. § 

A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 11/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2, 3., és 3/A. §-ában foglalt 

eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

3. § 
(1) Szociális célú tűzifa támogatás kérelemre, vagy hivatalból természetbeni ellátásként 

adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 

fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező  

a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének  150 %-át,  

b) egyszemélyes háztartás esetén  200 %-át, és 

c) a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint 

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott kizáró 

vagyonnal nem rendelkezik. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. szerint : 

a) aktív korúak ellátásában   részesülők,  

b) időskorúak járadékában  részesülők, 

c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban  részesülők, 

d) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,  

másodsorban : 

e) kiskorú gyermeket egyedül  nevelők, nagycsaládosok, 

f) 65. életévét betöltött nyugdíjasok, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek és 

ingatlanuk fűtése más módon nem megoldható. 

 

(3) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa adható.  

 

(4) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra. 

 

(5) A szociális célú tüzelő támogatásról az Oktatási és Szociális Bizottság, valamint a 

Polgármester jogosult dönteni. 

 

(6) A támogatás iránti igényeket 2016. január 15. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri 

Hivatalban a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon.  

 A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a 

kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően 

igazolni kell. 

 

(7) Az önkormányzat a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

4.§. 

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni. 

5. § 
(1) Ez a rendelet 2015. november 10. lép hatályba. 

(2) A rendelet 2016. március 31. napján hatályát veszti. 

 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 
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8.) Az Ecseri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet megalkotása 

 

Gál Zsolt polgármester: A rendelet megalkotásához kiküldtük az anyagot. Két olyan 

változatás van benne, melynek jelentős költségvonzata van. A középfokú végzettségűeknek 

10 %-os  illetménykiegészítése, illetve a felsőfokú végzettségűeknek 20 %-os 

illetménykiegészítése összesen 4 millió 600 eFt körüli összeg lenne évente. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen viszonylag hosszasan tárgyaltuk a 

témát. A javaslatunk 3 igen szavazattal, hogy a rendelet megalkotására a költségvetés 

ismeretében térjünk vissza.  

 

Gál Zsolt polgármester: Nem látjuk pontosan a jövő évi költségvetésünk alakulását. Annak  

ismerete nélkül nem tudjuk, hogy betervezhető-e ez a bértétel? Az előkészítést ennek 

ismeretében végezzük. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottság támogatja az igényt, de óvatosan kell kezelnünk a jövő 

évi tervezést. Felvetésre került, hogy esetlegesen a minisztériumot levél formájában 

tájékoztassuk, hogy hosszú évek óta nem rendezett a köztisztviselők bérezése. Az 

illetményalap 2008. óta változatlan, az egyéb juttatások folyamatos megvonásával a reál 

jövedelmek csökkentek. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el a testület. 

A testület bízza meg a polgármestert, hogy a problematikáról tájékoztató levelet küldjön a 

minisztériumba. A februári testületi ülésen visszatérünk a napirendre. 

 

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

határozatot hozta: 

222/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az Ecseri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet tárgyalására a 

2016. februári ülésén – a költségvetési rendelet megalkotását követően – kíván visszatérni.  

A testület megbízza a polgármestert, hogy a köztisztviselők bérezésének problematikájáról 

írjon egy tájékoztató levelet az illetékes minisztériumba. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. január 30. 

 

 

9.) A 2016. évi lakás- és helyiségbérleti díjak megállapítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A 2016. évi lakás- és helyiségbérleti díjakat azért tűztük napirendre, 

mert minden évben az év végén dönt a testület a díjakról. 

 

Barta Zoltán  jegyző:  2013. január 1-től volt az utolsó emelés. 

 

Gál Zsolt polgármester: A helyiség bérleti díjakon 3. éve, hogy nem emeltünk, még az 

infláció mértékének megfelelő százalékban sem. Jelenleg két szociális bérlakásunk van; 

melynek havi díja 6 eFt, illetve 13 eFt. Ezt a napirendet a Pénzügyi Bizottság hosszasan 

tárgyalta és arra a következtetésre jutott, hogy mindenképpen emelni kellene, mert mindkét 
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épület olyan felújítási feladatokat igényel, aminek egy részére fedezetet jelenthet a bérleti 

díj. Bár azt is megállapítottuk, hogy ezekből a díjakból biztosan nem fogjuk kifizetni a 

beruházást. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen más 

következtetésre jutottunk. Mivel ez nem óriási bevétel, nem javasolják az emelést. Már az is 

eredmény, hogy végre eljutottunk addig, hogy rendszeres befizetés van a bérlők részéről. A 

bizottságnál az a szempont nem került előtérbe, hogy miből újítsuk fel az épületeket. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyértelműen 3 igen szavazattal az emelés 

mellett volt. Különféle alternatívák hangzottak el: a piaci érték 40 %-a,  a meglévő díjak 50 

%-os emelése, ill. infláció mértékével egyenértékű emelés. Úgy éreztük, hogy a 6 eFt díj 

túlzottan méltányos. A Steinmetz utcai háznál több százezer forintot kellene elkölteni a 

tetőre. Megérti a szociális szempontokat is, de továbbra is azt gondolja, nagyon alulértékelt 

a díj.  Ha a többség úgy dönt, hogy mégsem emel, akkor ő is elfogadja a többség döntését. 

Azt is látni kell, hogy mindkét ingatlannal kapcsolatban az állapotuk miatt már rövidtávon 

problémánk lesz.  Felvetődött a szociális bérlakás elbontásának lehetősége is, de arról úgy 

kell döntenie a testületnek, hogy biztosítania kell az ott lakóknak másik ingatlant. 

 

Gál Zsolt polgármester: Egyelőre ezzel most nem foglalkozunk. A lakás és helyiség bérleti 

díjra vonatkozóan egy módosító javaslatunk van – az Oktatási és Szociális Bizottság 

véleménye -, miszerint ne változzon az ár.  

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Márt a bizottsági ülésen is elmondta a véleményét. Azt 

gondolja, nézzük meg, hogy mennyiért lehet bérelni a környékünkön egy szobás, vagy két 

szobás lakást; és annak a díjnak a 40 %-át állapítsuk meg bérleti díjként. 6 eFt-al nem 

tesszük érdekeltté az ott lakót, hogy jó gazda módjára őrizze meg az ingatlan állapotát.  A 

szociális bérlakás fogalma kötelező érvényű az önkormányzatra?  Kötelező ilyet biztosítani? 

 

Barta Zoltán jegyző: Ha már van szociális bérlakás, akkor azt fent kell tartania. Ez egy 

adottság, ezt örököltük. Ezekben az ingatlanokban laknak. A velük kötött szerződés 

határozatlan időre szól. Ha határozott időre kötötték volna, akkor a bérlő és a bérbeadó is 

tudná, hogy mikor kell másfelé költöznie.  Ha nem lenne egy szociális bérlakásunk sem, 

akkor nem kötelező ilyet létesíteni. De mivel van kettő, ezzel foglalkozni kell. Megjegyzi, 

hogy még örökölhető is a bérleti jog. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Mi van akkor, ha helybenhagyjuk az állapotot, és kötelezzük a 

bent lakókat, hogy  állagmegóvást kell végezniük? 

 

Horváth Tamás képviselő: Semmi nem fog történni. 

 

Barta Zoltán jegyző: Azt, hogy mit kell csinálnia a bérlőnek és a tulajdonosnak, azt a 

jogszabály megmondja. 

 

Vita alakul ki, hogy mire lehetne kötelezni az ott lakókat. Milyen fizetési kondíciókkal 

rendelkeznek? Kiköltöztetés lehetséges-e? 

 

Barta Zoltán jegyző: Megjegyzi, hogy az egyik jelenlegi bérlő egy kis nyugdíjas, több mint 70 

éves asszony, aki nem tud az épület javítására pénzt fordítani és  nem fog elköltözni sem. 
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18.41 órakor Horváth Tamás képviselő távozik az ülésről. 

 

Gál Zsolt polgármester: Közbevetésre elmondja, hogy a hozzátartozók kötelezése a fizetésre 

nem járható.  

Szilágyi Károly alpolgármester: Véleménye szerint nem emelne semmit. Olyan emberek 

laknak az ingatlanokban, akik rászorulnak. Ne legyünk cinikusak. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Elfogult ebben a kérdésben, ezért tartózkodni kíván. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ezek a házak részünkről, mint tulajdonos részéről 

beruházásra szorulnak. Az is biztos, hogy nem a díjból fogjuk megoldani. Nem lesz ebből az 

emelésből annyi tőkénk, hogy a beruházást megcsináljuk. Viszont azoknak, akik ott laknak, 

jóval nagyobb terhet fog jelenteni. Mi nem fogunk jobb helyzetbe kerülni, de nekik nagy 

gondot fog jelenteni. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Erre a házra ne költsünk, bontsuk le.  

 

Barta Zoltán jegyző: Gondoljuk végig, hogy amióta ott lakik a bérlő, azóta fizetet 

folyamatosan bérleti díjat, de mi nem költöttünk a házra egy fillért sem. Az utóbbi 5 évben 

sem történt állagmegóvás sem. 

 

18.43 órakor Horváth Tamás képviselő visszatér a terembe.  

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Ez a tető kibír egy nagyobb havat? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Nem. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ha a Petőfi utcai házat még nem bontottuk le, akkor annak 

a cserepei esetleg elfogadhatóak lennének? 

 

Gál Zsolt polgármester: Még mindig a  helyiség bérleti díj megállapításánál tartunk. Javasolja, 

hogy ha nem is most, de a későbbiek során valamilyen emelésre kell gondolni. A Steinmetz 

utcai ingatlan esetében nem gondolna jelentősre, de a Hunyadi utcai bérlakásban 3 életerős 

férfi lakik, az meggondolható. 

 

Barta Zoltán jegyző: Nem lehet diszkriminálni a díjakat abból a szempontból, hogy kik laknak 

benne. Az lehet az emelés mértékének alapja, hogy az egyik komfortos, a másik nem és 

eredetileg is külön árban vannak. Így el lehet különíteni.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az biztos, hogy nem ebből a pénzből tudjuk elvégezni a 

felújítást. Viszont már csak az időjárás miatt is a szükséges S.O.S. munkát el kell végezni. 

Arra hivatkozva már lehet emelni, akkor már jogos,  mivel javítottunk az épület állapotán. 

 

Gál Zsolt polgármester: Végig kell gondolni, és előkészíteni a szempontokat, hogy mi alapján 

módosítsunk a díjakon. Azt javasolja, hogy  most ne változtassunk. Ennek tükrében amit 

Szeverné Csekei Csilla elmondott, térjünk vissza a lakás- és helyiség bérleti díjak 

tárgyalására egy későbbi időpontban. Az emelés ne legyen irreális, pereskedni nem szeretne 

senki; illetve a két ingatlant hogyan lehet megkülönböztetni, továbbá átgondolva a 

lehetőségeinket. 

Most ne hozzunk döntést. 
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dr. Gózony Gábor képviselő: Még mindig az a véleménye, hogy bármely hajléktalan ellakna 

13 eFt-ért egy kétszobás házban. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: A beszedett bérleti díjat nem lehetne egy lakás előtakarékossági 

szerződés keretében – akár Fundamenta - alapra befizetni? Későbbiek során ez lehetne 

fedezet a felújításokra. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ilyen szerződést csak magánszemélyeknek van lehetősége kötni. Az 

önkormányzatnak  igazából lakásalapot kellene képeznie, de kérdés, hogy miből? 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata: a lakás- és helyiségbérleti díjak 2015. évi díjon 

maradjanak. Kidolgozott szempontok figyelembe vételével változtatni kíván a testület a 

díjakon, erre később visszatérnek. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Nem tartja jónak, hogy Ecseren egy üres telekért 16 e Ft-ot 

fizetnek telekadóban, és egy bérlakásért 6 e Ft-ot  kell fizetni. Véleménye szerint nem jó 

alapokon van a díjmeghatározás. 

 

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

határozatot hozta: 

223/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az önkormányzati lakás- és helyiségbérleti díjakat nem módosítja, 

továbbra is  a 2015. évi díj marad érvényben. 

A díj meghatározásának szempontjaira vonatkozóan a polgármester 

előterjesztést készít, mellyel a testület későbbi ülésén kíván foglalkozni. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. március 30. 

 

 

10.) Pályázat benyújtása várossá nyilvánításra 

 

Gál Zsolt polgármester: Tavaly benyújtott városi pályázatunk furcsa küzdelem után 

elutasításra került. Javasolja, a következő pályázaton is induljunk, aktualizálva a meglévő 

anyagunkat. A levélből látszik a költségvonzata. A pályázati nyertesség esetén ez az összeg 

a sikerdíjból kerülne levonásra. Véleménye szerint addig be kell adni a pályázatot, amíg 

olyan elutasítást nem kapunk, miszerint egyértelműen Ecser nem kaphat városi címet. A 

hiányosságokban felsoroltak egyike sem volt kötelező feladatként megszabva a 

jogszabályban. A mostani feltétel sokkal szigorúbb, de eszerint is jogosultak lehetünk. 

 

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

pályázat ismételt benyújtását. Az elhangzottakhoz hasonló vélemény alakult ki az ülésen is. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja újra benyújtani a 

pályázatot. 

 

Gál Zsolt polgármester: A két bizottság egybehangzó javaslata alapján kéri a szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 
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224/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

felhatalmazza a polgármestert, hogy a megadott feltételekkel  

a várossá nyilvánítási pályázatot ismételten nyújtsa be.  

Továbbá a testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével 

Dr.habil.Trócsányi András tanszékvezetővel a szerződést írja alá.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. január 30. 

 

 

11.) Polgármesteri Hivatal Irattár fűtés ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre került az előterjesztés; felmérés alapján készült ajánlat. 

Az egyik helyiségben egyáltalán nincs fűtés, a másikban tönkrement javíthatatlanul. Kértünk 

be ajánlatot; kétféle verzióra lett ajánlat, konvektoros fűtés megvalósításának lehetősége. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltuk a témát, határozatot nem 

hoztunk. Vizsgáltuk a lehetőségeket, minél gazdaságosabban megoldani a fűtést, mert 

szükség van rá, óvni kell az anyagokat. Többféle alternatívát vizsgáltunk, pl. villannyal 

működő olajradiátor. Kérdés, hogy az épületben lévő elektromos hálózat mire megfelelő. A 

korábbi fűtést mégis meg lehetne javítani? Sokalltuk az összeget, ez volt a problémánk. Meg 

kell oldani a fennálló problémát. 

 

Barta Zoltán jegyző: Egyik helyiségben nincs semmilyen fűtés, a másik helyiségben volt egy 

hőtárolós villanykályha, de meghibásodott. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A tegnapi beszélgetés során felvetődött egy falra szerelhető radiátor 

olcsóbb megoldás lehetne. Az interneten keresett ajánlatokat: egy 12-16 m
2
-es helyiséget 

befűtő berendezés  38 eFt.  Két féle fűtőtestet nézett, az egyik  31 eFt, a másik 38 eFt; ennek 

az  áramfelvétele  2000 W,  6 Amper.   

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Biztosan el fogja bírni a hálózat, ha a villanykályha működött.  

21 eFt-ba kerül, amit ő nézett; a teljesítménye 1500 és 2000 wattos, hőkioldója is van. 1 m x 

1,2 m és 60 cm magas helyiséget fűt nála egy ilyen szerkezet. Az irattárban elegendő, ha 10 

fokot tartja.   

 

Gál Zsolt polgármester: A megvalósítás praktikuma miatt ez lenne jó megoldás, hiszen nem 

igényel különösebb szerelést. Azt, hogy a költségekben mit jelent a gáz fűtés, vagy a villany. 

Nem tudjuk, hogy melyik magasabb költségű, de eddig is elektromos fűtés volt. 

 

Barta Zoltán jegyző: Mivel eddig nem működött az elektromos kályha, így nem tudjuk 

összehasonlítani a költségét sem. 

 

Kisebb vita alakul ki a költségek vonatkozásában. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez ügyben egy keretösszeget kell elkülöníteni a költségvetésben 2 db 

elektromos fűtőtest felszerelésére, valamint az elektromos hálózat átvizsgálására, esetleges 

szerelésre. 
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Barta Zoltán jegyző: Villanyszerelő szakembert mindenképpen kell hívni, át kell vizsgálni a 

meglévő hálózatot, érintésvédelmi igazolás is szükséges.  Annyi pénzt kérünk, ami elegendő 

a vizsgálathoz, és a kiépítéshez. 

 

18.57 órakor távozik az ülésről Marsalné Kovács Judit.  

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a Polgármesteri Hivatal irattárainak fűtésére 200 eFt-ot 

elkülöníteni.  Reméli, hogy a 100 eFt-ot nem lépik túl a beszerzésnél.  

 

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

határozatot hozta: 

225/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Polgármesteri Hivatal irattárainak elektromos fűtési 

berendezéssel történő ellátására 200 eFt-ot különít el. 

A testület megbízza jegyzőt, hogy a szükséges munkálatokat 

végeztesse el. 

Felelős: Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2016. január 30. 

 

 

12.) Ecser, Steinmetz kap. u. 3. sz. önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 

felújítás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Az épületnek - amiről már beszéltünk a bérleti díj kapcsán - igen 

rossz állapotban van a tetőszerkezete.  Az alpolgármester úr kint járt a helyszínen és 

fényképeket is készített. Nem tudjuk igazán jól megújítani, elég rossz állapotban van, 

nagyon sok pénzbe kerülne.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Kérdés, hogy mit szeretnénk csinálni az épülettel? 

 

Gál Zsolt polgármester:  A törött cserepet és a léceket mindenképpen cserélni kell, és fóliázni.   

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Sajnos a szarufák is korhadtak 8-10 szarufát ki kell dobni. 

Mindenképpen párban kell cserélni, különben elnyomja az egész tetőt. 

 

Gál Zsolt polgármester. Úgy kell megoldani, hogy amit még fel lehet használni, cserepet, 

egyebet, azzal csökkentsük a költségeket.  El kell különíteni a mostani megoldásra külön 

összeget.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Kb. számítás alapján bruttó 1 millió Ft szükséges.  A 

fényképeken látszik, hogy milyen állapotban van a tető. 

 

Képviselői kérdések hangzanak el, hogyan került a bérlő az ingatlanba? 

 

Barta Zoltán jegyző: A bérlő korábban abban a szociális bérlakásban lakott, ahol most a 

takarékszövetkezet új épülete van.  Akkor kellett kiköltöztetni, amikor építették az új 

takarékfiók épületét. Azért, hogy biztosítani tudjuk a lakhatásukat, akkor a Steinmetz 

utcában megvettük ezt a lakrészt. Azóta él ott a bérlő. 
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Gál Zsolt polgármester:  Határozati javaslata, hogy a testület határozzon meg egy maximális 

keretösszeget a munkálatokra. A tetőről le kell szedni a cserepet, és a szerkezetet is ki kell 

javítani. Javasolja  br. 1 millió Ft keretösszeget különítsen el a testület, és az EKO Kft.-t 

bízzuk meg a kivitelezéssel, ács bevonásával. A munkálatokra határidőt nem tudunk 

megszabni, időjárás függő, minél hamarabb el kell végezni. 

 

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

határozatot hozta: 

226/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ecser, Steinmetz kap. u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 

 ingatlan tető felújítási munkálataira br. 1 millió Ft-ot különít el. 

A kivitelezéssel az EKO Kft.-t bízza meg, ács szakember bevonásával. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. március 30. 

 

 

13.) A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban nem szerepelt tervezet. A Pénzügyi Bizottsági 

ülésen javasolt téma a nagyközségi önkormányzat által üzemeltett konyha ellenőrzése. 

Javasolja, hogy a vizsgálat terjedjen ki az anyag kiszabatra, ill. az étkezési térítési díjakra. is. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag az Önkormányzati Konyha 

belső ellenőrzését javasolja 2016-ban. 

 

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

határozatot hozta: 

227/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a 2016. évi belső ellenőrzési tervét alábbi témában elfogadja: 

- Önkormányzat Konyha étkezési térítési díjszámítás vizsgálata 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Földváryné Martinovics Mónika 

Határidő: 2016.VI.30-ig 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő napirendek - 14.) Döntés elővételi jog gyakorlásáról, 

15.) Személyi ügy, 16.) Településrendezési szerződés - önkormányzati vagyont, illetve 

személyi kérdést érint, ezért 19.06 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

 

Az ülés 19.21 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

 

17.) Döntés igazgatási szünet elrendeléséről  

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy 2015. december 31. a Polgármesteri Hivatalban 

igazgatási szünet legyen, ezen a napon ne kelljen dolgozniuk a munkatársaknak. Kéri a 

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

határozatot hozta: 

231/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2015. december 31-én igazgatási szünetet rendel el. 

Felelős: Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2015.XII.31. 

 

 

18.) Hunyadi utcai telek 

 

Gál Zsolt polgármester: Az általános iskola és a Hunyadi utcai önkormányzati telek 

összevonására lenne szükség. Már korábban említette, hogy az iskola bővítésére a 

Katasztrófavédelem csak úgy adja meg a hozzájárulását, ha a tűzi víz igényét megoldjuk. 

Amennyiben a két ingatlan összevonásra kerül, akkor a Hunyadi utcában a vízvezetéken 

tudnánk 150 m-es körzeten belül tűzcsapot létesíteni.  

Határozati javaslata, hogy a testület bízza meg a polgármestert, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő 883. hrsz.-ú ingatlan - általános iskola területe – és a szintén 

önkormányzati tulajdonban lévő Hunyadi u. 19. sz.-ú (879. hrsz.)  ingatlan 

telekösszevonását a Földhivatalnál kezdeményezze. A telekösszevonás célja, hogy az 

általános iskola tűzi víz igényét a Hunyadi utcában létesítendő tűzcsapról biztosítani tudja. 

 

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

határozatot hozta: 

232/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő  

883. hrsz.-ú ingatlan - általános iskola területe – és a szintén önkormányzati 

tulajdonban lévő Hunyadi u. 19. sz.-ú (879. hrsz.)  ingatlan telekösszevonását  

a Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál kezdeményezze. 

A telekösszevonás célja, hogy az általános iskola tűzi víz igényét a Hunyadi utcában  

létesítendő tűzcsapról biztosítani tudja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. március 30. 

 

 

19.) Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: Érintőlegesen beszélt már az iskola bővítéséről. Megkapták a tervezői 

kiegészítést, a belső fal átrajzolásra és ajtó áthelyezésre került. Tegnap este küldte el a 

tervező az anyagot. Ezzel a módosítással tennivalónk nincs. A múlt ülésen elhangzott összes 

észrevételünket bediktáltuk a tervezőnek az egyeztető tárgyaláson.  Ígéret szerint december 

23-án lesz kész a kiviteli tervvel a tervező, és január első hetében elindulhat a beruházás. A 

kivitelező kérte, hogy az előkészítési munkát el tudják korábban kezdeni, a 

Sportközpontokkal folyik az egyezkedés. Április 30-ig kell elkészülni a kivitelezőnek. 

A pereinkkel kapcsolatban elmondja, hogy tegnap volt tárgyalás a Budapest Környéki 

Törvényszéken. A csütörtökre kiírt tárgyalások per összevonás miatt elmaradnak. A Monori 

Bíróságon Lukács Annamária büntető ügye elnapolásra került, ez csak januárban fog 

folytatódni tovább.  
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A sportkör helyzete: Azt beszéltük az előző ülésen, hogy lépjünk tovább annak érdekében, 

hogy esetleges terület vásárlás lehetőségével, illetve területcserével új sportpálya kerülhetne 

kialakításra. A telektulajdonosokkal felvette a kapcsolatot; ezen kívül értékbecslést is kért az 

ingatlanokra vonatkozóan.  Ezt csak tájékoztató jelleggel kérte meg; konkrét ajánlat nem 

történt.  

Folynak a kerékpárút tervezésének munkálatai, ma volt itt a tervező. Első körben még kisebb 

gondja volt azzal, hogy a területen lévő közmű rajzok hiányoznak.  Rákoskert – Ecser 

közötti szakaszról van szó.  

A MÁV-val felvette a kapcsolatot a megállóhely üzemeltetéséről. Végre megint van egy 

ügyintéző, akivel lehet kommunikálni. Az ő tájékoztatása szerint egy újonnan alakuló 

csoport át fogja venni az épület üzemeltetését. Szóban és írásban is jeleztük, hogy tovább 

szeretnénk üzemeltetni a várótermet.  Küldött egy levelet még a régi ügyintézőn keresztül, 

melyben összefoglalta az indokokat, mi szól az önkormányzati üzemeltetés mellett, és a 

váltás miért nem lenne jó a MÁV-nak.  A vasút dolgozói is mondták, hogy a közmunka 

program nem fogja megoldani a problémánkat.  Jövő hét kedden megy a MÁV 

vezérigazgatójához ez ügyben, lehet, hogy újra lesz üzemeltetési szerződésünk, vagy csak 

részben fogják átvenni a feladatokat.  A perontakarítást nem adják át; ami jó is lehet nekünk, 

de az épület fenntartása maradhatna. Ígéret van rá, hogy az elmaradt finanszírozást is 

rendezni fogják, bár nem fizetett még ebben az évben a vasút.  

Tatár Dórának volt egy levele, melyben 500 eFt-ot kér a címerben lévő motívum használatáért 

az önkormányzattól. A Szlovák Önkormányzattól pedig 600 eFt-ot  követel, mert szerinte az 

ő általa megrajzolt szimbólum alapján készült el a szobor.  Visszaírtunk az ügyvédjének egy 

levelet az alapján, amit a testület döntött. Olyan hangvételű levél ment el, melyben 

megjegyeztük, hogy 24 évvel ezelőtt felajánlotta az alkotását.  

Kéri a tájékoztatás, a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

233/2015.(XII.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Bizottsági beszámolók 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság minden témát érintett.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen sem merült fel 

más téma.  

 

 

20.) Képviselői kérdések 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Mi van az óvoda melletti ingatlan vásárlás ügyében? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az értékbecslés elkészült; ez az anyag megérkezett. Az adásvételi 

szerződés aláírása előtt állunk. Az ügyvédek megküldték a tervezetet. 
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