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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én 

18.09 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, dr. Kóspál Lajos,  

Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

Pokornyi Róbertné  (pü.csop.vezető) 

 

Később érkezett: Szeverné Csekei Csilla képviselő 

 

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

határozatképes. Szeverné Csekei Csilla képviselő jelezte, hogy késni fog az ülésről.  

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

 

1.)  Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 Meghívott: Aszódi Csaba András  elnök 

 

2.)  A temetőről és temetkezésről szóló 6/2000.(II.11.) önk. rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 Meghívott: Szepesiné Paulovics Csilla  GOLGOTA Bt. ügyvezetője 

 

3.)  A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló 8/1999.(IV.09.) önk. rendelet 

módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.)  Ecser Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet I. forduló 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 21/2005./XII.15./ önk. 

rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  Ecser Nagyközség vízkár-elhárítási tervének átdolgozása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Budapest Főváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata; 

véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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8.)  A háziorvosokkal kötött szerződések módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.)  Alapító Okiratok módosítása 

 a) 1. sz. Óvoda 

 b) 2. sz. Óvoda 

 c) Rábai Miklós Művelődési Ház 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  A képviselő-testület 2016. évi munkaterve 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  A polgármester szabadságának ütemezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Várossá nyilvánítási pályázat ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

14.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

15.) Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendiségében szeretne 

módosítást, ill. az alábbi két témával kiegészíteni: 1. napirend legyen a meghívóban 4. 

pontként szereplő 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulója. A többi pont sorrendisége 

marad. Két új pont 1.) Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítása 

és 2.) Településrendezési eszközök felülvizsgálatához partnerségi lista elfogadása. 

 Módosított napirendi pontok: 

1.)  Ecser Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet I. forduló  

2.)  Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 

3.)  A temetőről és temetkezésről szóló 6/2000.(II.11.) önk. rendelet módosítása 

4.)  A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló 8/1999.(IV.09.) önk. rendelet 

módosítása 

5.)  Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 21/2005./XII.15./ önk. 

rendelet módosítása 

6.)  Ecser Nagyközség vízkár-elhárítási tervének átdolgozása 

7.)  Budapest Főváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata; 

véleményezése 

8.)  A háziorvosokkal kötött szerződések módosítása 

9.)  Alapító Okiratok módosítása 

 a) 1. sz. Óvoda 

 b) 2. sz. Óvoda 

 c) Rábai Miklós Művelődési Ház 

10.)  A képviselő-testület 2016. évi munkaterve 

11.)  A polgármester szabadságának ütemezése 

12.)  Várossá nyilvánítási pályázat ügye 
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13.)  Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítása 

14.)  Településrendezési eszközök felülvizsgálatához partnerségi lista elfogadása. 

15.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

16.)  Képviselői kérdések, vélemények 

17.)  Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Ecser Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet I. forduló  

2.)  Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 

3.)  A temetőről és temetkezésről szóló 6/2000.(II.11.) önk. rendelet módosítása 

4.)  A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló 8/1999.(IV.09.) önk. rendelet 

módosítása 

5.)  Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 21/2005./XII.15./ önk. 

rendelet módosítása 

6.)  Ecser Nagyközség vízkár-elhárítási tervének átdolgozása 

7.)  Budapest Főváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata; 

véleményezése 

8.)  A háziorvosokkal kötött szerződések módosítása 

9.)  Alapító Okiratok módosítása 

 a) 1. sz. Óvoda 

 b) 2. sz. Óvoda 

 c) Rábai Miklós Művelődési Ház 

10.)  A képviselő-testület 2016. évi munkaterve 

11.)  A polgármester szabadságának ütemezése 

12.)  Várossá nyilvánítási pályázat ügye 

13.)  Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítása 

14.)  Településrendezési eszközök felülvizsgálatához partnerségi lista elfogadása. 

15.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

16.)  Képviselői kérdések, vélemények 

17.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1.) Ecser Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet I. forduló 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen már felvezette a rendelettel kapcsolatos 

észrevételeit. A kiküldött anyagban láthatóak a számok. 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott: Tegnap már elmondta azokat a 

dolgokat, melyeket februárban még szükséges lesz módosítani. Ezek kisebb tételek, melyek 

érdemben nem befolyásolják a végleges számokat. 
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a 2016. évi 

költségvetési rendelet I. forduló elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

1/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a bizottságok javaslataival egyetértve az önkormányzat 

2016. évi költségvetés tervezetét további tárgyalásra 

alkalmasnak tartja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. II. 24-ig 

 

 

2.) Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívó mellékletében kiküldésre került a tavaly elfogadott 

megállapodás. 

 

Barta Zoltán jegyző: Minden évben jogszabály szerint felül kell vizsgálni a nemzetiségi 

önkormányzattal kötött megállapodást. A Szlovák Önkormányzatnak nincs módosító 

javaslata. Nekünk sincs javaslatunk a módosításra. A határozati javaslata: a testület 

felülvizsgálta az együttműködési megállapodást és változatlan tartalommal hagyja jóvá. 

 

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

határozatot hozta: 

2/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecser Nagyközségi Önkormányzat és a Szlovák Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodást felülvizsgálta, azt változatlan formában fenntartja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. február 20. 

 

 

3.) A temetőről és temetkezésről szóló 6/2000.(II.11.) önk. rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A módosítási javaslat kiküldésre került. Főként a sírhely megváltási 

díjak és a hűtő használati díjak emelkednek.  A tegnapi bizottsági ülésen az ügyvezető 

elmondta, hogy azért is javasolta a módosítást, mert évtizedek óta változatlanul nagyon 

alacsony volt ez a díj. Többen szóvá tették, hogy a környezetünkben lévő településekhez 

képest milyen alacsonyak a díjak. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottság is megállapította, hogy közel 20 éve ezekhez a 

díjakhoz nem volt hozzányúlva. A mostani emeléssel is a környező településekhez 

viszonyítottan max. ugyanannyi, vagy alacsonyabb lett a díj. A Pénzügyi Bizottság 

egyhangúlag javasolja a rendelet módosítást. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az 

alábbi rendeletét: 

1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendeletét a 

temetőről és temetkezésről szóló 6/2000.(II.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

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

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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 1. számú melléklete helyébe a következő  1. sz. melléklet lép: 

1./  Temető-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére 

Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a temetői rendeletben előírt feltételek szerint  

munkánként  

Sírbolt építésekor naponkénti díj 3.125 Ft + ÁFA 

Sírkő állítása, felújítása esetén sírkövenkénti díj 3.125 Ft + ÁFA 

Urna sírhely állítási díj 3.125 Ft + ÁFA 

A munkavégzéséről a vállalkozót bejelentési kötelezettség terheli az üzemeltető felé. 

2./  Hűtőhasználati díj:  

 a.) 7 naptári napra 5.000 Ft + ÁFA 

      8. naptól kezdődően naponkénti igénybevétel 1.000 Ft + ÁFA 

 

 b.) A nem helyben eltemetett halottak hűtési díja: 

      alapdíj 3.000 Ft + ÁFA 

      2. naptól kezdődően naponkénti igénybevétel    500 Ft + ÁFA 

2. § 

A rendelet 2. számú melléklete helyébe a következő  2. sz. melléklet lép: 

1./  Sírhely megváltási díjak 

 a.) 25 évre 

egyes sírhely 15.000 Ft 

kettes sírhely 25.000 Ft 

urnás rátemetés urnánként   9.000 Ft 

 b.)  10 évre 

urna sírhely (földbe) 10.000 Ft 

minden további urna, ill. 1 db urnakoporsó  

elhelyezése esetén megváltási időn belül:   9.000 Ft 

urnafülke (kolombárium) 25.000 Ft 

 c.)  60 évre 

4 személyes sírbolt hely 120.000 Ft 

6 személyes sírbolt hely 180.000 Ft 

3. § 

Ez a rendelet 2016. február 1-én lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

18.18 órakor  megérkezik Szeverné Csekei Csilla képviselő.  
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4.) A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló 8/1999.(IV.09.) önk. 

rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Azért került a testület elé az anyag, mint ahogy már ismeretes, a  

novemberi ülésen tárgyaltunk is róla, kaptunk egy megkeresést Tatár Dóra ügyvédjétől. 

Ebben jelezte, hogy az Ecser címerében szereplő cserfa motívum használatáért fizessünk 

ügyfelének jogdíjat. Tatár Dóra bátyja 24 évvel ezelőtt felajánlotta, hogy közösen elkészítik 

a cserfa motívummal a címert. Utánanéztünk a dokumentációnak és körbejártuk a kérdést. 

Az előző polgármesterrel történt levelezésben Tatár Dóra nem kért pénzt azért, hogy az ő 

alkotását a címerben felhasználja az önkormányzat. Most meggondolta magát és mégis kér. 

Emiatt a testület elé terjesztettük a rendelet módosításával kapcsolatos anyagot. A 

mellékletben szereplő levéltári anyagban látható, hogy Ecser jelképe évszázadok óta a 

cserfa. A mostani ábrázolás kisebb módosításával visszaállíthatjuk a régi jelképet. Az új rajz 

miatt bekértünk árajánlatokat. Két ajánlat érkezett a címer grafikai újratervezésére; meg kell 

felelni a heraldikai szempontoknak is. Az ajánlat úgy szól, hogy vektoros és pixeles 

formátumban is elkészítik azért, hogy a későbbi nagyítás vagy grafikai művelet miatti 

képpont rögzítése is elkészülhessen.  Az Art-team  Kft.180 eFt + ÁFA összegben 

elkészítené. Egyben ajánlatot adott egy teljes településkép arculati tervezésére és a hivatal 

által meghatározott szempontrendszer alapján egyéb arculat tervezést is elvégeznek 420 eFt 

+ ÁFA összegben.  Néhány perccel ezelőtt érkezett meg a másik ajánlat, amiben az Időtlen 

értékek vállalkozás csak a címerre vonatkozóan adott ajánlatot; 110 eFt áfa mentesen. Ők 

szintén vektoros és pixeles formátumban átadja részünkre az új címert.  A képviselőkkel 

beszéltünk néhány napja, ha van valakinek az ismeretségi körében olyan személy, aki 

heraldikai szempontoknak megfelelően el tudná készíteni a rajzot; kérjünk tőle ajánlatot. 

Első lépés, hogy a Testület döntsön, kívánja-e módosítani a címerünket? Ha igen, akkor 

tovább beszélünk a kérdésről. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Akkor van értelme a rendelet módosításnak, ha jogi értelemben 

nem tudjuk megvédeni a mostani címerünket. 

 

Horváth Tamás képviselő: A mi véleményünk szerint nem jogos a kérés. Viszont az 

ügyvédeink és az idevonatkozó paragrafusok miatt nem biztos, hogy jó és megállja a helyét 

a véleményünk.  Eddigi ismereteink szerint jóhiszeműen használtuk a címert, hiszen egy 

felajánlás történt. Most viszont módosítani kívánjuk a rendeletünket.  

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Amikor Tatár Dóra elkészítette a rajzát, akkor nem kért termék 

védelmet. 

 

Horváth Tamás képviselő: A szerzői jogvédelemre való hivatkozás ennyi év után véleménye 

szerint eléggé visszás. Az önkormányzatnak szóló levélben a rosszindulat érződik a sorok 

között. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Vissza is lehet fordítani a dolgot. Amikor megrajzolta a 

motívumot, akkor  a régi pecsét ábráját, mint terméket milyen alapon kapta meg? Milyen 

alapon, milyen megbízással tervezte át? 

 

Gál Zsolt polgármester: Képviselő-testületi döntés van róla, hogy a Tatár Dóra által készített 

rajzot a bátyja felajánlja a címerben történő felhasználásra.  Most visszaállítjuk az 1700-as 

években használt címert, ahol a középső fának 4 oldal ága volt. A Tatár Dóra rajzán a fán 

csak 3 oldal ág van és nagyobb a levél. 
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dr. Gózony Gábor képviselő: Javasolja, hogy állítsuk vissza a régi címert. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja: ki ért egyet azzal, hogy állítsuk vissza a régi 

címeren lévő cserfa ábrázolást. 

 

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

határozatot hozta: 

3/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ecser címerében használt cserfa ábrázolást a Pest megyei Levéltárban 

fellelhető 1700-as években használt motívum alapján módosítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Az új címer rajz elkészítésére melyik ajánlatot fogadjuk el?  Kéri a 

testületet, hogy 180 eFt + ÁFA keretösszegben határozza meg az új címer elkészítésére 

fordítandó összeget.  Ha esetleg olcsóbb ajánlatban sikerül megegyeznie, mint 180 eFt + 

ÁFA, akkor természetesen ilyen megbízási szerződést fog kötni. Ne kelljen ezért újra a 

testület elé hozni az ajánlatokat.   

 

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

határozatot hozta: 

4/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az Ecser címer módosított 

változatának elkészítésére 180 eFt + ÁFA keretösszegben kössön 

szerződést azzal a céggel, amelynek terméke megfelel a heraldikai szempontoknak. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Barta Zoltán jegyző: A címer rendeletben a leírás szövegét kell módosítani.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Javasolja, hogy először kerüljön megrajzolásra a címer. 

Utána ehhez igazítsuk hozzá a rendeletünket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Mivel tudjuk, hogy milyen ábrázolást akarunk, erre kérjük fel a 

vállalkozót, így nincs akadálya, hogy ennek megfelelően módosítsuk a rendeletet.  

Lényegében annyi változás van, hogy az 1700-as években használatos ecseri pecsétnyomók 

ábrázolása alapján a 8/1999.(IX.09.) önkormányzati rendeletünk  2. §-ában a címer leírása 

módosul: „A címer felső részén a hármas halmon kék mezőben középen három cserfa áll, 

melyek közül a két szélső kisebb, a középső nagyobb. A középső cserfa ábrázolása 4 ágú. 

Az oldalain  egy-egy, talajból kinövő leveles cserfa csemete.”  További módosítás: a 3. § 

kiegészülne egy h) ponttal, melyben az Ecseri Szlovák Önkormányzat hivatalos iratokon, és 

egyéb általa megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, 

emléktárgyakon használhassa a címert.   
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Barta Zoltán jegyző: A Szlovák Önkormányzat jelezte, hogy ők is szeretnék használni a 

címert, illetve a címerben lévő cserfa motívumot.   

 

Gál Zsolt polgármester: Tatár Dóra a Szlovák Önkormányzatot is megkereste a jogdíj fizetési 

igényével, ők is érdekeltek a módosításban. A nemrégiben állított szobrot is át kell, hogy 

alakítsák. A rendelet h.) ponttal kiegészülne, amiben megkapnánk az önkormányzat 

hozzájárulását és ők is használhatják az új címert. Még egy módosítás szükséges, a 

szabálysértési rendelkezést ki kell venni, mert erre vonatkozóan magasabb jogszabály 

rendelkezik. A 7. § elhagyásra kerül. 

 

 

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

határozatot hozta: 

2/2016.(I.28.) rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendeletét a 

helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló  

8/1999.(IV.09.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Önkormányzat jelképéről, annak használatának rendjéről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

Az Önkormányzat címere: ovális pajzson zöld mezőben ezüstszínű patak motívum, felette 

baloldalt hármas halom előtt álló ecseri népviseletben lévő öt alak, melyek közül három 

asszony, kettő férfi, az egyik férfi kezében fokost tart. Jobboldalt az ecseri római katolikus 

templom rajza. A címer felső részén a hármas halmon kék mezőben három cserfa áll, melyek 

közül a két szélső kisebb, a középső nagyobb. A középső cserfa ábrázolása 4 ágú. Az oldalain  

egy-egy, talajból kinövő leveles cserfa csemete. A címer felett nyomtatott nagybetűs Ecser 

felirat látható.  

 

2. § 

A rendelet 3. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi h.) ponttal: 

h.) Az Ecseri Szlovák Önkormányzat hivatalos iratokon, és egyéb általa megjelentetett, a 

település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon használhatja a 

címert. 

 

3. § 

A rendelet 7. §-a hatályát veszíti. 

 

4. § 

A rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. 

 

Gál Zsolt  sk. Barta Zoltán  sk. 

polgármester jegyző 
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5.) Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 21/2005./XII.15./ önk. 

rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezt a napirendet nem szeretné hosszan tárgyalni. A Pénzügyi 

Bizottság igen részletesen beszélt róla. Kéri a véleményt. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az adóigazgatásban 

dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet módosítását jelen formában nem támogatja, 

mert véleménye szerint nem nyújt megnyugtató megoldást az anomáliákra. Javasolja a téma 

alapos átgondolását követően új rendelet megalkotását. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság döntését javasolja elfogadásra; kéri a 

szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

5/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Pénzügyi Bizottság javaslatára az adóigazgatásban dolgozók  

anyagi érdekeltségéről szóló 21/2005.(XII.15.) önkormányzati  rendelet  

módosítását jelen formájában elutasítja. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a téma alapos átgondolását követően új rendeleti 

javaslatot terjesszen elő az áprilisi testületi ülésre.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. április 5. 

 

 

6.) Ecser Nagyközség vízkár-elhárítási tervének átdolgozása 

 

Gál Zsolt polgármester: A vízkár-elhárítási tervvel kapcsolatos szakhatósági véleményt 

mellékletben kiküldtük. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen határozati javaslatot nem hoztunk. A 

levélből kiderül, hogy a vízkár-elhárítási tervet nem fogadták el, mert azt nem vízügyi 

szakértő írta vagy jegyezte ellen. A KDV Vízügyi Igazgatóság levelében jogszabályi 

hivatkozással felhívja a figyelmet, hogy a terv elfogadásához az elvárásnak meg kell felelni 

és a Magyar Mérnök Kamarai tagú szakemberrel kell ellenjegyeztetni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Már ez ügyben próbáltuk előkészíteni a témát, a tervező 

szakemberekhez az ajánlat kéréseket kiküldtük. Válasz még nem érkezett. 

 

Horváth Tamás képviselő: A korábbi tervet nyilván költségcsökkentés miatt saját dolgozóval 

készítették el; de látszik, hogy nem elegendő a saját terv készítés, szakembert kell felkérni a 

terv áttekintésére, ellenjegyzésére. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a képviselőket, hogy akinek van ilyen szakember ismeretsége, az 

jelezze felé. Őt is megkeresnénk ajánlatkéréssel. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A levélben leírt „SZVV-3.5.” megjelölés kamarai tagsággal 

rendelkező vízügyi szakember végzettséget jelöl. 
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A képviselő-testület    7  igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

6/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ecser nagyközség vízkár-elhárítási tervének átdolgozásáról 

az árajánlatok beérkezését követően kíván dönteni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

7.) Budapest Főváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata; 

véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester: Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen Gubán Sándor főépítész úr elég 

bővebben kifejtette a véleményét az anyaggal kapcsolatban. 

 

Horváth Tamás képviselő: A főépítész úr részletesen elmondta a fővárosi stratégiáról a 

véleményét. A szerteágazó témából igyekeztek 3 fő motívumot kiragadni, és határozati 

formában javasolják a testület felé.  A Budapest Főváros Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának véleményezése során a testület jelezze, hogy az anyag felületesen foglalkozik 

az agglomeráció szerepével, valamint a Ferihegy akcióterület tervei is kidolgozatlanok. 

Észrevételezni kell még a Ferihegyi út felújítása során a Liszt Ferenc repülőtér 

megközelítésére a stratégia nem ad alternatív lehetőséget. Gubán úr jelezte, hogy nincs 

jelentősége, hogy részt kívánunk-e venni a további eljárásban, mert ez már a folyamat vége. 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottság szintén hosszasan, részletes beszélgetést folytatott a 

témáról. Javasolja a Pénzügyi Bizottság határozatát elfogadni.  

 

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

határozatot hozta: 

7/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a főépítész véleményével egyetértve a Budapest Főváros  

Integrált Településfejlesztési Stratégiájával 

kapcsolatban az alábbi véleményt alkotja: 

- a stratégia felületesen foglalkozik az agglomeráció szerepével; 

- a Ferihegy akcióterület tervei nem kellően kidolgozottak; 

- a Ferihegyi út felújítása során a Liszt Ferenc Repülőtér megközelítésére 

jelen stratégia nem ad alternatív lehetőséget. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

8.) A háziorvosokkal kötött szerződések módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A háziorvosokkal a testület döntésének megfelelően egyeztetett. A 

rendelő üzemeltetésével kapcsolatban dr. Kovács-Kléh László doktor úrral van 

szerződésünk. Dr. Hahn Máriával csak áttételesen volt ilyen megállapodás. A működésének 

megkezdésekor az épület használatáról Kóspál doktor úrral született egy 3 oldalú 

megállapodás. Miután az önkormányzat megvette a rendelőt, az a berendezésekkel együtt 
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átadásra került a doktornő részére.  A testület korábban döntött arról, hogy az orvosok 

finanszírozásában a rendelő díjmentes átadásán kívül mást nem kíván biztosítani. A 

személyes egyeztetést követően a háziorvosok tudomásul vették a testület döntését. A 

módosított finanszírozási szerződésben az önkormányzat vállalja, hogy térítés mentesen 

használatba adja a két körzeti rendelőt a felszerelésével együtt az orvosoknak. Dr. Hahn 

Mária és dr. Kovács-Kléh László háziorvosok vállalják, hogy a telephelyként bejegyzett 

rendelő teljes üzemeltetési költségeit - gázszolgáltatás, villamos-energia szolgáltatás, 

szemétszállítási díj, telefon- és internet-előfizetés és használati díj, informatikai költségek, 

veszélyes hulladékszállítás költség, takarítás költség, valamint kisebb eszközbeszerzések, 

pótlások - térítik. Amennyiben a testületnek elfogadható a javaslat, akkor kéri a testület 

felhatalmazását a szerződések aláírására.   

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja, hogy a testület 

bízza meg a polgármestert a háziorvosokkal kötött szerződések módosításával.  

 

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

javasolja a módosítást. 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött mellékletben a régi finanszírozási szerződés szerepel, 

melyet Kovács-Kléh doktor úrral kötöttünk.  A módosítás, ill. új szerződés lényegében azt 

jelenti, hogy 2. pontban rögzítettek átkerülnek a 3. pont alatt felsorolt tételek közé.  Az 

önkormányzat részéről a rendelő és felszerelésének térítésmentes használatba adását jelenti, 

a működtetési költségek pedig az orvosokat terhelik.  Az elektromos áramot tekintve – mivel 

az önkormányzati tulajdonú a rendelő, a mérőóra szintén az önkormányzat nevén van, az 

önkormányzat fizette az egész díjat, a védőnői szolgálatra és a rendelőre. Most a számlázás 

úgy fog történni, hogy beépítésre került egy almérő óra.   

Kéri a szavazatokat. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

8/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az egészségügyi alapellátási feladatokkal kapcsolatos költségek  

viseléséről a háziorvosokkal új megállapodást kíván kötni. 

Az Önkormányzat mindkét háziorvos  

(dr. Hahn Mária és dr. Kovács-Kléh László) részére 

térítés mentesen rendelkezésre bocsátja az I. és a II. sz. körzet rendelőjét 

a meglévő felszereléssel együtt. 

A háziorvosok a működési engedélyükben megjelölt telephely vonatkozásában vállalják  a 

rendelő teljes működtetési költségeit (gázszolgáltatási-, villamos-energia szolgáltatási-, víz- és 

csatorna szolgáltatási-, szemétszállítási díjat, telefon- és internet-előfizetés és használati díjat, 

informatikai költségeket, veszélyes hulladékszállítás költségét, takarítás költségét, valamint 

kisebb eszközbeszerzéseket, pótlásokat) megfizetik. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően az új megállapodásokat 

a két háziorvossal kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: - szerződéskötés 2016. II. 1-ig 

- megállapodás 2016.II.1-től határozatlan idejű 
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9.)  Alapító Okiratok módosítása 
 a) 1. sz. Óvoda 

 b) 2. sz. Óvoda 

 c) Rábai Miklós Művelődési Ház 

 

18.41 órakor dr. Gózony Gábor  kimegy a teremből. 

 

Gál Zsolt polgármester: Többedszer van a testület előtt az alapító okirat módosítása. A 

Magyar Államkincstár előírásainak megfelelően kell beadni az anyagot.  Egyenként kell az 

intézmények vonatkozásában szavazni. 

 

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

határozatot hozta: 

9/2016.(I.27.) 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

10/2016.(I.27.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

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

Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja. 

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

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

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

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

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

 Kóspál Zsuzsanna óvodavezető 

Határidő:  Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

11/2016.(I.27.) 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 

 

 

10.) A képviselő-testület 2016. évi munkaterve 

 

18.42 órakor dr. Gózony Gábor képviselő visszaérkezik a terembe. 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden év elején elfogadja a testület az éves munkatervét. 

Menetközben módosítható az ülésterv, és módosulni is fog, hiszen az új témák, aktualitások 

hozzáadódnak.  A mellékelt tervben ezek a napirendek, melyeket előre tudunk tervezni. A 

kiküldött anyagban látható, hogy a december 14-i záró ülésig milyen témák szerepelnek. 

 

Barta Zoltán jegyző: Azokat a napirendeket igyekeztünk beleírni az ütemterve, amelyek előre 

láthatóak lesznek. Pl. intézményvezetői megbízások; civil partnerek tájékoztatói, stb. Úgy 

próbáltuk beállítani az ülések időpontját, hogy márciusban már visszaállnánk a minden 

hónap 2. szerda időpontra.  Nyilván, ami nincs benne, pl. EU-s pályázatok beadásának 

időpontjai, azok később derülnek ki. Így az aktuális meghívókban fognak szerepelni. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a munkaterv 

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

12/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2016. évi képviselő-testületi munka- és 

ülésrendjét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. XII.31. 
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11.) A polgármester szabadságának ütemezése 

 

Gál Zsolt polgármester: Tavaly óta a polgármester szabadságolásának ütemezését jogszabály 

szerint el kell fogadnia a testületnek.  Azokat az időpontokat írta be, melyet előre láthatólag 

szeretne igénybe venni. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ne menjen el egyszerre 

szabadságra az alpolgármester és polgármester is. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha előfordul ilyen eset, akkor a Pénzügyi Bizottság elnöke tud 

rendkívüli esetekben intézkedni, aki helyettesítheti. 

 

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

határozatot hozta: 

13/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését. 

Felelős: dr. Kóspál Lajos  Ügyrendi Bizottság elnöke 

Határidő: 2016. XII.31 

 

 

12.) Várossá nyilvánítási pályázat ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző testületi üléseken döntöttek arról, hogy a városi pályázaton 

ismételten indulunk. Kéri, hogy a kiküldött anyagnak megfelelően támogassa a testület, 

hogy a pályázat beadásra kerüljön. A mai napon megérkezett a teljes anyag.  Még pár 

támogató nyilatkozattal szeretnénk kiegészíteni a dokumentációt.  Ríz Levente XVII. 

kerületi polgármester és Szabó István Pest Megyei Közgyűlés elnöke támogatását is szeretné 

csatolni az anyaghoz . A Budakalász Gimnázium szándéknyilatkozata is melléklet, melyben 

szerepel, hogy szeretne tagintézményt létrehozni Ecseren. Tehát részt veszünk gimnáziumi 

oktatásban. Most is jelen van a településen, mert az esti gimnáziumi informatika órákat itt 

tartják Ecseren.  Ezen kívül dr. Kovács-Kléh László orvos által biztosítva van diabetikus 

szakellátás is. Így szakorvosi feladatokat, tehát szakrendelést is ellátunk. A két orvosunk 

nyilatkozata alapján a szakorvosi ellátás tovább bővíthető. A rendőrség nem hozzánk 

tartozik, ebben nem tudunk előbbre lépni. 

Kéri a testület szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

14/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

kezdeményezi Ecser nagyközség várossá nyilvánítását az erről szóló mellékelt 

dokumentumok alapján, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012.(XI.16.) Korm. 

rendelet és a 61/2015.(III.24.) Korm. rendelet értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás 

esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt 

kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási kezdeményezést a 

kormányhivatal útján terjessze fel az illetékes miniszterhez. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. január 31. 
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13.) Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A Magyar Telekom Nyrt. bérleménye a Gagarin utcai  „lőtérre” 

vonatkozik. 

 

Barta Zoltán jegyző: Előzményként elmondja, hogy már hosszú ideje tárgyalunk a Telekom 

Nyrt.-vel.  Még 2005-ben építették a rádiótelefon állomást. Az energia ellátás miatt kábelt 

vezettek az önkormányzat területén, amiért bérleti díjat fizettek.  Az erre vonatkozó 

szerződés lejárt az év végén. Azért húzódott  az új szerződés ügye, mert többször rossz 

helyrajzi számokat adtak meg. A szerződés tervezetet átküldtük az ügyvédeinknek. Velük 

konzultálva az a javaslat, hogy a bérleti szerződést kössük meg. A polgármestert bízzuk meg 

az aláírással. Nem kiegészíteni kell a tervezetet, mert ha lejár a szerződés, akkor újat kell 

kötni. A másik dolog, ami javításra szorul - az ügyvéd úr szerint -, pontosítani kell a lejárati 

időket és jelezni, hogy a használati jogot ne adhassa át más szolgáltatónak. A 4. pont 

elhagyásra kerüljön. Ezek után javasolja aláírni a szerződést. 

Közbevetett kérdésre elmondja, hogy ezt a szerződést nem a meghívóval együtt kapták meg a 

képviselők. Következő napon emailban került kiküldésre, mint amikor a testületi anyag 

kiment. Továbbá a 200 eFt + ÁFA nem éves díj, hanem a  teljes futamidőre szól. A mostani 

tervezet 8 évre szól, tárgyalhatunk az érvényességről és a bérleti díjról is. 

 

Horváth Tamás képviselő: Tudomása szerint ez egy Pannon torony? 

 

Barta Zoltán jegyző: Ez egy rádiótelefon torony, ahol minden más szolgáltatónak az antennái 

is rajta vannak. A Gagarin utcai egyik villanyoszlopról viszik oda az áramot kábelen, ezért 

fizetik a bérleti díjat. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a testület bízza meg a polgármestert a szerződés 

aláírásával a jegyző úr által elmondott módosításokkal, az összeg lehetőség szerinti 

növelésével. 

 

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

határozatot hozta: 

15/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Telekom Nyrt.-vel   

a 033/2. hrsz.-ú ingatlan bérleti szerződését az alábbi módosításokkal írja alá: 

 Új bérleti szerződés kötés, nem a korábbi módosítása 

 a szerződés lejárati idejét pontosítani kell 

 a szerződéstervezet 4. pontja elhagyásra kerül 

 a szerződésben szerepeljen, hogy a Telekom Nyrt. a használati jogot ne adhassa át más 

szolgáltatónak 

 a bérleti díj összege a polgármesterrel történt egyeztetés után kerüljön meghatározásra 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

14.) Településrendezési eszközök felülvizsgálatához partnerségi lista 

elfogadása. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző ülések valamelyikén hozott a testület egy határozatot, mely 

szerint a felülvizsgálati eljárásba bevont partnereknek az Ecseren működő 10 legtöbb helyi 
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és gépjármű adót befizető vállalkozó, ill. cég képviselőjét hívja meg. A Pestterv Kft.-vel 

egyeztettünk, akik jelezték, hogy nevesíteni kell azokat partnereket, akik a törvényi 

előíráson felül vannak és,  akiket be kívánunk vonni a munkába. Felsorolja azokat a cégeket, 

melyeket bevonnának közvetlenül, mint vállalkozói partnert. A mellékelt listán 

megjelölteken kívül javasolja még a konzorciumi partnereket is bevonni.  A Centermodul 1. 

Kft., Sanu-One; Sanu-Two; Sanu-Three Kft-ék, Ecser Közmű Szolg Kft. cégeket is 

értesíteni kellene. Azért javasolja a bevonásukat, mert Ecser közigazgatási területén nagy 

föld ingatlannal rendelkező cégekről van szó.  Továbbá érdemesnek tartja bevonni az ír 

tulajdonos területének felszámolóját vagy az érintett bank szakembereit is. Első körben 

mindkettőt meg kellene hívni. Ha a felszámoló valóban visszaadja a banknak a területet, 

akkor őt kell bevonni az eljárásba. Mivel 170 hektárnyi belterületbe vont gazdasági 

területről beszélünk, mindenképpen az eljárásban részt  kell venniük. Kéri a testületet, hogy 

az együttműködési eljárásba a civil szervezetek közül azokat is hívják meg, akikkel 

együttműködési megállapodásunk van.  Kicsit bővebb ez a lista, mint ami kötelező. Mivel ez 

egy hosszú távú terv, mindenképpen hallgassuk meg a véleményüket és a terveiket építsük 

be. Az előző határozatot visszavonjuk, és új határozatban szerepeltetjük, akiket a 

felülvizsgálati eljárásba bevonunk. Február végén lesz az egyeztető megbeszélés. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Hegyi Gábortól mit várunk, amikor pereskedünk? 

 

Gál Zsolt polgármester: A véleménye az, hogy attól függetlenül, milyen kapcsolatunk van 

vele és az általa képviselt konzorciummal, az ő területüket egyértelműen érinti a 

településrendezés. Nem hiszi, hogy ki lehet hagyni őket az eljárásból.   

 

Horváth Tamás képviselő: Támogatja a polgármester által elmondottakat. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a testület a felülvizsgálati eljárásba 

bevonandó partnerekről hozott korábbi határozatát visszavonja. 

 

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

határozatot hozta: 

16/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

visszavonja a153/2015.(IX.09.) sz. határozatát. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a településrendezési eszközök 

felülvizsgálati eljárásába bevonandó partnerek nevesítve a melléklet szerint, kiegészítve az 

önkormányzattal együttműködési szerződést kötött civil szervezetekkel, valamint a Hegyi 

Gábor által képviselt offshore cégek listájával kerüljön meghatározásra. 

 

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

határozatot hozta: 

17/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a településfejlesztéssel és 

a településrendezéssel összefüggő kérdések egyeztetésére  

a jogszabályban előírt szakhatóságokon kívül az alábbi 

partnereket hívja meg: 
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- PRO-FORM Kft. 

- Vághi és Társa Kft. 

- Budapest Airport Zrt. 

- GÁSZLER Kft. 

- KOSZTA-SPED Kft. 

- EXSAFE  Kft. 

- City Hitelbróker Kft. 

- Mobil Menü Magyarország Kft. 

- FOLTRADE Kft. 

- KARZOL-TRANS Kft. 

- Ecseri Polgárőr Egyesület 

- Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

- Zöld koszorú Hagyományőrző Kör 

- Ecser Sport Egyesület 

- Nyugdíjas Klub 

- Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 

- Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 

- Varázs Lovas Sport Egyesület 

- Száz kéz Egyesület 

- Rákos-mezeje Horgász Egyesület 

- Airportland Zrt. felszámolója: CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zrt. 

- Centermodul-1. Kft. 

- Sanu-One Kft. 

- Sanu-Two Kft. 

- Sanu-Three Kft. 

- Ecser Közmű Szolg. Kft. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: egyeztető megbeszélés 2016. február 25-ig 

 

 

15.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 

 

Gál Zsolt polgármester: Több dologról szeretne beszélni. Szavazást nem kér, csak tájékoztatni 

szeretné a testületet.   

1.) Egy beadvány érkezett a háziorvosoktól, melyben külön-külön a helyi iparűzési adófizetés 

alóli mentességet kértek. Utána fogunk nézni, hogy milyen lehetőségünk van. Kicsit 

bonyolultabb, hogy melyik hatóságtól kell információt szerezni, mi az engedélyezés menete.  

Megígérte az orvosoknak, hogy beszél róla a testületi ülésen. A következő ülésre szeretne 

részletes információval szolgálni. Ennek ismeretében eldöntjük, hogy hozzájárulunk-e vagy 

sem a háziorvosok kéréséhez. Ez csak tájékoztató jellegű volt; szavazást nem igényel. 

2.) Az előző ülésen a temetőüzemeltető beszámolójánál felvetette Szilágyi Szilvia képviselő, a 

helyi temetőben szóró parcella létesítésnek lehetőségét. A Golgota Bt. bekért egy ajánlatot 

ezzel a tevékenységgel foglalkozó cégtől. Csak a szóró-parcella berendezés kiépítésének 

költsége közel 3 millió Ft lenne. A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy ezt 

egyelőre nem javasolja a bizottság napirendre tűzni; a magas költségek miatt finanszírozni. 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ne az önkormányzat, hanem a Golgota Bt. finanszírozza meg a 

megnövelt díjból. 
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Dr. Kóspál Lajos képviselő: Az ő véleménye, ha „szétszórjuk” az elhunyt  ecseri lakosokat, 

akkor az olyan, mintha nem is marad nyomuk.  Ha akarja, akkor a Golgota Bt. üzlete 

maradjon ez a tevékenység. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy ez rövid távon nem 

rentábilis. Az üzemeltető cégnek nem éri meg, hogy belefektessen ennyi pénzt. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha kevesebb lenne, mint egy millió Ft, akkor talán elgondolkodnának 

a megvalósításon, de irreálisan magas a költsége. 

3.) Iskolában elkezdődött a tanterem bővítés építkezése. Az iskola előtti parkolóval lehet 

problémánk, mivel a munkálatok alatt elfoglalnak 3 parkolóhelyet. A főbejárat mellett a 

gyerekek nem tudnak az építési területre bemenni, mert azt lezárták. A munkagépek a 

nagykapu mellett további parkolókat fognak elfoglalni, amikor hozzák az anyagot. Az 

iskola közben javaslatomra a belső udvarán kialakított egy parkolót, ahol azok a tanárok 

állhatnak meg az autójukkal, akiknek van kártyája. Az igazgató értesítette a pedagógusokat, 

hogy a belső udvaron biztosítottak nekik parkírozási lehetőséget; a saját autóikkal oda 

álljanak be. Elvben 8 pedagógus autónak van hely.  Mivel az iskola előtti megállás okozhat 

még problémát; ha a képviselők felé jelzik a szülők, akkor kéri, hogy tájékoztassák őket és a 

türelmüket kérjék. Elvileg április 30-a a befejezési határidő. Jeleztük a kivitelezőnek, hogy 

nem szeretnénk az esetlegesen „elkapkodott” munka miatt ha a későbbiek során problémák 

adódnának, inkább az alapos munka miatt a csúszás nem gond. Lényegében azt szeretnénk, 

ha szeptemberben már 3 tanterem, 1 csoportszoba és a mosdók kialakításra kerülnének. A 

határidő csúszás ugyan kötbérterhes a kivitelezőnek; de véleményünk szerint nehezen 

tartható a 4 hónapos határidő.  Az alap egy részének kiásása van kész, a vasalást most 

végzik.  Alpolgármester úr is figyelemmel kíséri a munkálatokat, próbáljuk kontrolálni az 

építkezést. 

4.) Császár Zoltán  az EKSZE elnöke behozta a Polgármesteri Hivatalba azt a kártyát, 

amelyről már korábban tájékoztatta a testületet. A „települési” kártya a lakosoknak 

kedvezményes vásárlást biztosít a helyi üzletekben.  Az a lényege, ha az adott település 

önkormányzata egy cég bevonásával kibocsát egy kártyát, melyhez a helyi vállalkozások, 

szolgáltatók, üzletek csatlakozhatnak. Az egyesülethez kapcsolódó cégek a kártyaforgalom 

után jutalékot kapnak vissza. Maglód Önkormányzata már kibocsátotta a településkártyáját. 

Ha valamelyik képviselő lát fantáziát benne, annak a jelzését kéri; Esetlegesen Ecser is 

csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez?  Ennek megfelelően fogja előkészíteni anyagot. 

Kéri a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

18/2016.(I.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Nem volt az Oktatási és Szociális Bizottságot érintő más 

téma. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság minden témát érintett. 
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