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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 13-án 

18.06 órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  házasságkötő terme    

2233 Ecser, Bajcsy-Zs.  u. 3. 

 

 

Jelen vannak:   

   Barta Zoltán jegyző 

 

dr. Gózony Gábor, Horváth Tamás, dr. Kóspál Lajos, Szeverné Csekei Csilla,  

Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak: Baár Pál r.ezds. kapitányságvezető, Körmöndi Bernadett r.őrgy. 

őrsparancsnok, Dévényi Gáborné Műv.Ház igazgató, Godó Ágnes óvoda 

vezető-helyettes, dr. Fehér Edina járási hivatalvezető 

 

Később érkezett: Gál Zsolt polgármester  

 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 6  

fővel határozatképes. Gál Zsolt polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt később tud 

csak megjelenni az ülésen. Az SZMSZ szerint az ülés levezetője az alpolgármester.   

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Baár Pál r. ezds.  kapitányságvezető 

 

2.)  Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester  

 

3.)  Gyermekvédelmi beszámoló 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

4.)  Pályázat kiírása a 2. számú Óvoda óvodavezetői állására 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  Javaslat a 2.számú Óvoda elnevezésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  A Falugyűlés előkészítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  A Polgármesteri Hivatal dolgozóival kapcsolatos döntés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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8.)  Pályázat beadása 1956-os emlékmű létrehozására 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.)  Pályázat beadása könyvtár berendezési tárgyaira 

 

10.)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő Horgásztó haszonbérleti pályázatának kiírása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / Zárt ülés! / 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / Zárt ülés! / 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Lakás kérelem  / Zárt ülés! / 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  Javaslat a Rábai Miklós Művelődési Ház eszközeinek bérbeadására 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  Javaslat a Versenyképes–Közép-Magyarország Operatív Program pályázatán való 

részvételre 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  Javaslat a Laky Ilonka Általános Iskola épületének külső szigetelésére és színezésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

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

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

18.)  Igénylés beadása kiegészítő szociális támogatásra 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

19.)  Pályázatokról tájékoztató 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

20.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

21.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

22.) Egyebek 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendiségében 

szeretne módosítást, ill. az alábbi témákkal kiegészíteni: - KEHOP energetikai pályázati 

lehetőség, - Orvosi ügyelet, - Alapító Okiratok módosítása (1. sz. Óvoda, 2. sz. Óvoda, 

Rábai Miklós Művelődési Ház); - „Ecser” név felvételéről és használatáról szóló rendelet. 

Javasolja a polgármesteri beszámoló előtt tárgyalni. 
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Módosított napirendi pontok: 

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

2.)  Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója 

3.)  Gyermekvédelmi beszámoló 

4.)  Pályázat kiírása a 2. számú Óvoda óvodavezetői állására 

5.)  Javaslat a 2.számú Óvoda elnevezésére 

6.)  A Falugyűlés előkészítése 

7.)  A Polgármesteri Hivatal dolgozóival kapcsolatos döntés 

8.)  Pályázat beadása 1956-os emlékmű létrehozására 

9.)  Pályázat beadása könyvtár berendezési tárgyaira 

10.)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő Horgásztó haszonbérleti pályázatának kiírása 

11.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / Zárt ülés! / 

12.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / Zárt ülés! / 

13.)  Lakás kérelem  / Zárt ülés! / 

14.)  Javaslat a Rábai Miklós Művelődési Ház eszközeinek bérbeadására 

15.)  Javaslat a Versenyképes–Közép-Magyarország Operatív Program pályázatán való 

részvételre 

16.)  Javaslat a Laky Ilonka Általános Iskola épületének külső szigetelésére és színezésére 

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

18.)  Igénylés beadása kiegészítő szociális támogatásra 

19.)  Pályázatokról tájékoztató 

20.)  KEHOP energetikai pályázati lehetőség 

21.)  Orvosi ügyelet 

22.)  Alapító Okiratok módosítása 

a.)  1. sz. Óvoda 

b.)  2. sz. Óvoda 

c.)  Rábai Miklós Művelődési Ház 

23.)  „Ecser” név felvételéről és használatáról szóló rendelet 

24.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

25.) Képviselői kérdések, vélemények 

26.) Egyebek 

 

 

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

sorrendiségét. 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

2.)  Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója 

3.)  Gyermekvédelmi beszámoló 

4.)  Pályázat kiírása a 2. számú Óvoda óvodavezetői állására 

5.)  Javaslat a 2.számú Óvoda elnevezésére 

6.)  A Falugyűlés előkészítése 

7.)  A Polgármesteri Hivatal dolgozóival kapcsolatos döntés 

8.)  Pályázat beadása 1956-os emlékmű létrehozására 

9.)  Pályázat beadása könyvtár berendezési tárgyaira 

10.)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő Horgásztó haszonbérleti pályázatának kiírása 

11.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / Zárt ülés! / 

12.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / Zárt ülés! / 
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13.)  Lakás kérelem  / Zárt ülés! / 

14.)  Javaslat a Rábai Miklós Művelődési Ház eszközeinek bérbeadására 

15.)  Javaslat a Versenyképes–Közép-Magyarország Operatív Program pályázatán való 

részvételre 

16.)  Javaslat a Laky Ilonka Általános Iskola épületének külső szigetelésére és színezésére 

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

18.)  Igénylés beadása kiegészítő szociális támogatásra 

19.)  Pályázatokról tájékoztató 

20.)  KEHOP energetikai pályázati lehetőség 

21.)  Orvosi ügyelet 

22.)  Alapító Okiratok módosítása 

a.)  1. sz. Óvoda 

b.)  2. sz. Óvoda 

c.)  Rábai Miklós Művelődési Ház 

23.)  „Ecser” név felvételéről és használatáról szóló rendelet 

24.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

25.) Képviselői kérdések, vélemények 

26.) Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Kiküldött anyagot mindenki megkapta, látta. Kérdések lehet 

feltenni az ezredes úrnak, ill. az őrnagy kisasszonynak. 

 

Körmöndi Bernadett r.őrgy.: Rövid szóbeli kiegészítést tenne az anyaghoz. Örömteli feladat 

számára a mostani beszámoló, mert eredményesség szempontjából ugyan egészen jó év volt 

a 2014-es, de 2015-ös jobban sikerült; igyekeznek ezt az eredményt fenntartani.  Az összes 

regisztrált bűncselekmény száma 40, míg 2014-ben 106 volt.  Előtte is folyamatosan magas 

volt ez a szám, de most 62 %-os csökkenést sikerült elérni. Az összes bűncselekményből a 

közterületen elkövetettek száma 9-ről 6-ra csökkent. Érdekes adat lehet, ha megvizsgáljuk az 

össz bűncselekmény és a lakosság szám arányát. Ez azt jelenti, hogy a településen hányadik 

lakost érintett bűncselekmény. Ez az eredmény nemcsak a rendőrség érdeme. Ehhez 

hozzájárult a nagyon jól működő polgárőrség, a kamerarendszer, a lakosság és az 

önkormányzati támogatás. Külön kimutatásban szerepel a rendőrség által 14 kiemelten 

kezelt bűncselekmény száma. Míg 2014-ben 66 volt, 2015-ben már 28 eset miatt kellett 

intézkedni.  Ezen belül a lopások száma 59-ről 24-re, a  lakás betörés 13-ről 7-re csökkent, a 

kocsi lopás szinten maradt 1-1, a kocsi feltörés 2-ről 3-ra változott. Közrendvédelmi 

tevékenység az utóbbi időben a rendőrőrs részéről jelentős változáson esett át. Pár évvel 

ezelőtt nagyon fiatal állomány állt rendelkezésre, kevés volt a tapasztalt rendőr. Mostanra a 

kollegák beértek, emelkedtek az intézkedések száma is. Halálos baleset éveken keresztül 

nem történt. Kivétel tavaly Vecsés és Ecser közötti útszakaszon, de Ecser közigazgatási 

területén volt egy.  Személyi sérüléses 4 baleset volt, amiből 3 könnyű sérüléssel járt.  

Anyagi kárra vonatkozóan nincs statisztika. Az egész őrs munkájából kiemelve szeretné 

megjegyezni: 2015-ben sokkal több az eredményesen befejezett ügy. Újonnan alkalmazott 

jogintézmény a bíróság elé állítás; amit évekkel ez előtt nem alkalmaztak:  5 esetet vittek 

bíróság elé, ebből 4 esetben ítélet is született. Ez azt jelenti, hogy a bűncselekményt 
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követően megtörtént az elfogás, a gyanúsított elismerte az elkövetést, a bíróság 30 napon 

belül ítéletet hozott. Az ügyek viszonylag gyors lezárása, az azonnali büntetés is 

befolyásolhatja a bűncselekmények csökkenését. A körzeti megbízott munkájáról elmondja, 

hogy a bűnügyi ügyfeldolgozásra nagyobb hangsúlyt helyezett. Egész eredményes volt a 

munkája. A közrendvédelmi tevékenysége nem volt annyira kiemelt, mint a járőr szolgálaté. 

Ulicza Balázs személyében nagyon jó kollegát ismertek meg. Reméli a bizalom továbbra is 

megmarad a lakosság és az önkormányzat részéről is.  Kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Baár Pál r. ezds. kapitányságvezető, meghívott: Ilyen csökkenést mutató beszámoló után nem 

tud sok mindent hozzátenni a beszámolóhoz. Viszont a következő év után ne várják a 

képviselők és a lakosok, hogy ezek az arányok ennyire csökkennek. Reméli stabil működés  

lesz a rendőrség munkájában és sikerül megtartani a jó eredményességet. Szeretné 

megköszönni a lakosság és az önkormányzat támogatását. A számítástechnikai fejlesztés is 

hozzájárul a jó munkavégzéshez. A polgárőrség kiemelkedően hathatós segítsége is 

köszönetet érdemel. Az ecseri polgárőrség az egyik legaktívabb a monori térségben, 

kiemelkedő munkát nyújtanak. Ezen a téren kis előrelépés is történt, együttműködési 

megállapodások is születtek. Tudni kell, hogy a Monori Rendőrkapitányság területén Ecser a 

3. legbiztonságosabb település a 16 között.  Csak az alacsony lakosságszámú Káva  - ahol 

összesen  2 bűncselekmény volt, és Péteri község előzi meg. Ezt a szintet próbálják 

megőrizni. Továbbra is számít az önkormányzat támogatására. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Megköszöni a pontos és részletes tájékoztatást. Jó 

eredményeket kíván. 

 

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

határozatot hozta: 

67/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Monori Rendőrkapitányság és a Maglódi Rendőrőrs 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18.18órakor Baár Pál r.ezds. és Körmöndi Bernadett r.őrgy. távoznak az ülésről. 

 

 

2.) Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A kiküldött anyagot mindenki látta. Kérdése: hogy áll a TAO 

pályázat? 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Az egyesület számláján van a pénz. A változás a tervezetthez 

képest, hogy  a pálya locsoló berendezésére szánt összeg visszatartásra került az ismert okok 

miatt. Árajánlatok vannak bekérve felszerelésekről, a beérkezésüket követően döntenek a 

felhasználásról; június 30-ig kell elszámolni. 

 

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

tájékoztató elfogadását javasolja. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

68/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecser Sport Egyesület 

2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.) Gyermekvédelmi beszámoló 

 

Barta Zoltán jegyző: Elkészítettük a gyermekvédelmi beszámolót azok szerint az elvek 

szerint, amit a kormányrendelet előír. Összességében annyit tud mondani, hogy nyugodt év 

áll mögöttünk a gyermekvédelem szempontjából. Folyamatosan működik a jelző rendszer. 

Társulásban látjuk el a feladatokat, főleg a Vecsési Társulással közösen. Ennek az 

intézménynek az átalakulása zajlott februártól kezdődően. Leírtuk azokat a támogatási 

formákat, amelyeket biztosítottunk a rászorulók részére. Ezek között vannak államilag dotált 

kötelező formák és olyanok is, melyeket az önkormányzat biztosít és a testület, ill. a 

bizottság  ítél meg. Ezek nem kötelezőek: többek között  a felsőoktatási hallgatói pályázat a 

Bursa-Hungarica. Az önkormányzat pályázott és már két alkalommal nyert kiegészítő 

támogatást, az államtól. Ebből az összegből biztosítottunk élelmiszert és gyógyszert a 

rászorulók részére, aminek nagyon örültek.  A nyári gyermekétkeztetést is állami 

támogatásból biztosítottuk, továbbá a téli tüzelő támogatást is ebből fedeztük. Az ingyenes 

tankönyvtámogatáson túl segítettük azokat a gyerekeket, akik a nyári táborba, vagy erdei 

iskolába nem tudtak volna eljutni. Az iskolatej is térítés mentesen biztosított. A 

veszélyeztetett kiskorúak száma Ecseren 33 fő; az intézményi dolgozók és munkatársak 

figyelemmel kísérik őket. A járási hivatal hatáskörébe került a fő feladat, a gyámügyi része 

náluk van. Szeretné megköszöni a résztvevők munkáját. Javasolja a beszámoló fogadását. 

 

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

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

69/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2015. évről szóló gyermekvédelmi beszámolót. 

Felelős: Barta Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

4.) Pályázat kiírása a 2. számú Óvoda óvodavezetői állására 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Kóspál Zsuzsanna  nyugdíjba vonult, jelenleg a helyettese 

Godó Ágnes vezeti az óvodát. A vezetői állásra ki kell írni a pályázatot. Az előterjesztés 

kiküldésre került. 

 

Barta Zoltán jegyző: A közalkalmazotti törvény szerint történt a kiírás; A vezetői állás 

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony lenne, ami 5 év időtartamra szól. A pályázati 
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feltételek a jogszabálynak megfelelőek. Legkorábban 2016. július 16. naptól tölthető be. A 

pályázat benyújtásra május 31-et jelöltük meg. Ezt a hirdetményt a KÖZIGÁLLÁS 

honlapon és a helyi honlapon kívánjuk megjelentetni. A pályázatok beérkezést követően a 

szokásos eljárás lebonyolítása után kerül a testület elé az anyag. 

 

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

szintén kiírásra javasolja a pályázatot az előterjesztés szerint. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

70/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2. sz. Óvoda óvodavezetői állására pályázatot ír ki 

az előterjesztésben szereplő feltételekkel. 

A pályázat beadási határideje 2016. május 31. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: pályázati kiírás folyamatosan  

      beadási határidő: 2016.V.31. 

      elbírálás: 2016. VI. 30-ig 

 

 

5.) Javaslat a 2. számú Óvoda elnevezésére 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A kiküldött anyagot látta mindenkit. Kéri a szakbizottság 

véleményét. 

 

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

javasolja a testületnek, hogy az 1. sz. óvoda  elnevezése legyen Ecseri Grassalkovich téri 

Óvoda , a 2. sz. Óvoda elnevezése Ecseri Andrássy utcai Óvoda legyen.  Javasolja a 

testületnek az 1. sz. óvoda elnevezéséről szóló előző határozat visszavonását.  Úgy gondolta 

a bizottság, hogy a köznyelvben Ecseren az elhelyezkedéséről tudják jobban  azonosítani az 

óvodákat. Ezért az azonosítás céljának jobban megfelelő, ha az utca vagy a tér szerepel az 

óvoda nevében. Mindenki tudja azonosítani, melyik az 1-es és melyik a 2-es óvoda. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Maximálisan támogatja a bizottság javaslatát.  Ő volt az, aki az 

előző ülésen nem értett egyet az óvoda által javasolt névvel. 

 

Horváth Tamás képviselő: Neki pontosan ugyanannyira megfelel mindkét fajta elnevezés. De 

nem lesz abból gond, hogy az előző határozattal szemben döntünk? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ezzel a döntéssel pont ellene mennénk a szülők és a 

pedagógusok véleményének. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ez egy önkormányzati intézmény neve, amit az 

elhelyezkedéséről, az utca névről be tudják azonosítani. 
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Szilágyi Szilvia képviselő:  Mivel ebbe az intézménybe kis gyerekek járnak és ha 

megkérdezik tőle hova jár óvodába, akkor azt fogja könnyen megjegyezni, ami közelebb áll 

hozzá. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ő viszont úgy gondolja, hogy az utcáról való elnevezést tudja 

támogatni . 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Véleménye szerint is ezt könnyebb megjegyezni. 

 

Horváth Tamás képviselő: Az előző ülésen az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda elnevezés nekik 

volt kérdéses, de  ezt is el tudja fogadni.  A lényeg, hogy ha most döntenek, akkor a jövő 

ülésen ne kelljen újra ezzel foglalkozni. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A napirend a 2. sz. Óvoda elnevezéséről szól és nem az 1.sz. 

Óvodáról. Így a bizottsági javaslat, hogy vissza kell vonni az előző döntésünket nem a 

napirendhez tartozik. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Az 1-es Óvoda kezdeményezte a névválasztást. Ennek előkészítése 

végig ment a szülők és a pedagógusok véleményezésén. Így született a név javaslati lista. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az 1. sz. Óvoda már többször is próbálkozott a név felvételi kérelemmel 

az előző képviselő-testületeknél is. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A szülők és a pedagógusok kérték ezt az elnevezést. Nem 

javasolja a módosítást. 

 

Kisebb vita alakul ki. 

 

Horváth Tamás képviselő: Úgy gondolja, ha nincs egyértelmű véleménye a testületnek, akkor 

napolja el az ügyet. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Ha most az óvoda nevéről döntünk; ezt majd el kell küldeni 

felsőbb szintre is.  Egyértelmű, beazonosítható nevet kell adnunk. Az országban biztosan 

több hasonló nevű óvoda van. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A bizottsági ülésen az óvodavezető azzal indokolta a név 

kérést, hogy az tükrözze az otthonosságot és a gyerek közeli szemléletet próbálja kifejezni.  

Úgy gondolja, hogy az óvodás csoportoknak is vannak nevei, azok hasonló módon kifejezik 

az említetteket. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: A véleménye az, hogy az Ecseri Grassalkovich téri Óvoda  

elnevezés pontosan kifejezi, hogy milyen intézmény; mert a nevében van az óvoda. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Azért szerettek volna ilyen nevet adni az ovinak, mert erről 

készítenének egy szimbólumot, rajzot, amit több dolgon meg tudnak jeleníteni. Az utca 

vagy tér nevéről nem igazán tudnak pólóra nyomtatni szimbólumot.  

 

Horváth Tamás képviselő: Úgy véli, hogy már az előző ülésen is hibáztunk, amikor engedtünk 

az 1. sz. Óvoda névválasztásnál. Akkor is gondban voltunk, hogy elfogadjuk-e.  
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Szilágyi Károly alpolgármester: Másképpen látja, mert szerinte aki választotta ezt a nevet, 

annak nem volt gond. Döntésre szükség van, mert az alapító okiratot is el kell fogadni. 

 

Barta Zoltán jegyző: Eltérő javaslatok miatt vagy egyenként szavaznak a nevekről, vagy úgy 

dönt a testület, hogy leveszi napirendről, és elhalasztja a döntést.  Az alapító okirat 

elfogadására határidő van, mert a Magyar Államkincstár megszabta a hiánypótlási határidőt. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Egy témánk van, amiről dönteni kell, a 2-es óvoda 

elnevezése. A bizottság véleménye ellentétes a már meghozott határozattal. Abban benne 

van már az 1. sz. Óvoda új neve. 

 

Horváth Tamás képviselő: Most van 3 ajánlat és egy bizottsági javaslat, amiben az 1. és 2. sz. 

óvoda nevére vonatkozik. 

 

Barta Zoltán: A napirend a 2. sz. óvoda név választása, amire több javaslat van, 3 az 

anyagban, és 1 a bizottsági. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Felkéri Godó Ágnes óvodavezető-helyettest, hogy mondja el 

véleményét. 

 

Godó Ágnes óvodavezető-helyettes, meghívott: Nem ők kérték a névválasztást, hanem 

felkérték őket, hogy tegyenek javaslatot. Ez alapján az óvodapedagógusokat bevonva, a 

szülőket is megkérdezték. Az országban majdnem minden óvodának van neve. Úgy 

gondolják, ha az elhelyezkedése szerinti utca vagy tér nevét kapja az óvoda, akkor azt nem 

mindenki fogja helyesen leírni és a gyerekeknek sem fog semmit mondani.  A gyerekeknek 

könnyebb a személyes kötődés, ha hozzájuk közelebb álló nevű az óvoda. Erről  rajzot és 

logót is tudnak készíteni, amit képileg is megjegyeznek. A szülőkkel együtt találták ki a 

javasolt neveket. Facebook szavazás történt és az óvodában személyesen is lehetett jelezni a 

véleményt. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ez egy önkormányzati intézmény, Ecser lakosságának a 

tulajdona. Mi a lakosokat képviseljük, komolyabb nevet kellene adni. Az intézmény 

elnevezése ne azokon múljon, akinek 3 évig jár ide a gyereke, utána el is felejti. Jön egy 

újabb csoport, aki más nevet szeretne? 

 

Godó Ágnes óvodavezető-helyettes, meghívott: Nem így látja, mert van olyan szülő, akinek 3 

gyereke van, és mindegyik ebbe az óvodába jár vagy járni fog. Ezzel az erővel  Rákóczi 

utcai Általános Iskola is lehetett volna, nem feltétlen Laky Ilonka nevét kellene viselnie. 

Azt gondolja semmi degradáló nincs a Varázskert óvoda névben, mert egy „varázslat” az, 

amit a gyerekek fejlődésében elérnek. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Javasolja, hogy vegyék le a napirendi pontot, és  legközelebb 

döntsenek róla. Szavazásra bocsátja. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Ha elhalasztjuk, akkor már 3. ülésen beszélünk róla.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

71/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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a 2. számú Óvoda elnevezéséről szóló napirend tárgyalását  

leveszi a mai ülés napirendi pontjai közül. 

A következő soros ülésen kívánja a témát tárgyalni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Godó Ágnes  óvodavezető-helyettes 

Határidő: 2016. V. 31-ig 

 

 

18.40  órakor dr. Fehér Edina távozik az ülésről. 

 

6.) Falugyűlés előkészítése 

 

Barta Zoltán jegyző: A képviselő-testület munkaterve szerint május 2-án hétfőn lesz a 

művelődési házban a falugyűlés 18 órakor. A honlapra is feltette a lakossági meghívót. Az 

eddigi gyakorlat az volt, hogy az elmúlt falugyűlés óta eltelt eseményekről beszámol a 

képviselő-testület és a jövőbeni elképzeléseit ismerteti. Egyéb javaslatokat a polgármester 

felé kell jelezni. A polgármester úr valamilyen prezentációval is készül.  Minden képviselő 

jelen van a falugyűlésen és válaszolnak az elhangzó kérdésekre.  Javasolja, hogy jó lenne, 

ha nemcsak a polgármester úr válaszolna a kérdésekre, hanem a képviselők is 

bekapcsolódnának. 

 

Horváth Tamás képviselő: Kéri a képviselőket, hogy az asztalnál foglaljanak helyet, az egész 

testület jelenlétével az egységet sugározva. 

 

 

7.) Polgármesteri Hivatal dolgozóival kapcsolatos döntés 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen megvitattuk a napirendet és két 

határozatot hoztunk egyöntetű 5 igen szavazattal.  Az első határozatban javasolja a bizottság 

a testületnek a költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak célprémium keret 

meghatározását az éves bérkeret 6 %-ának megfelelő összegben. A keret felosztásának 

módjáról a jegyző úr döntsön az általa kidolgozott szempontok szerint. A differenciált 

összegek kifizetésére november 30-ig van lehetőség. 

 

Barta Zoltán jegyző: A teljesítménykövetelményeket meghatározzuk, azok alapján kerül 

felosztásra a jutalomkeret. A költségvetési szerveknél nem ismer a számfejtés prémiumot. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottság javaslata arra vonatkozott, hogy a jutalom kötve legyen 

elvégzendő feladatokhoz. Azt, hogy minek hívjuk – prémium vagy jutalom - teljesen 

mindegy. Lényege: az éves br. bérkeret 6 %-ának összegében határozzák meg a keretet. A 

polgármester jóváhagyásával történjen meg a differenciált kifizetés. 

 

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

határozatot hozta: 

72/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

célorientált jutalom keretet határoz meg az éves bruttó 

bérkeret 6 %-ának megfelelő összegben. 

A keret felosztásának módjáról a jegyző dönt az általa kidolgozott 
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szempontok szerint a polgármester jóváhagyásával. 

A differenciált összegek kifizetésére november 30-ig van lehetőség. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2016. november 30-ig 

  

Horváth Tamás képviselő:  A másik határozati javaslat: a polgármester úr részére szintén 

célprémiumként mindenkori polgármesteri illetményalap 3-szorosának megfelelő összeg 

kerüljön kifizetésre, melynek határideje június 30-a. Kéri javítani a prémiumot jutalomra. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Azért merült fel a polgármester részére jutalom 

meghatározása, mert a polgármester illetménye a második ciklus óta nem változott, de a 

munkája viszont növekedett.  Törvényileg van meghatározva a fizetése, ettől nincs eltérés. 

 

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

határozatot hozta: 

73/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a költségvetés terhére a polgármester díjazására 

célorientált jutalmat határoz meg a mindenkori polgármesteri  

alapilletmény háromszorosának megfelelő összegben. 

A jutalom kifizetésére az önkormányzat stabil, költségvetési  

hiánymentes gazdálkodása esetén van lehetőség június 30-ig.   

Felelős: dr.Kóspál Lajos  Ügyrendi Bizottság elnöke 

Határidő: 2016. június 30-ig 

 

 

8.) Pályázat beadása 1956-os emlékmű létrehozására 

 

Barta Zoltán jegyző: Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány írt ki pályázatot ún. Büszkeségpontok 

létrehozására. Ennek a pályázatnak van olyan pontja, amely  támogatja új emlékművek 

állítását. A legmagasabb kapható összeg 5 millió Ft. A pályázó által biztosított helyszínen és 

a szükséges engedélyek alapján lehet elhelyezni az emlékművet. Javasolja, mivel az 

önkormányzat pályázhat, nyújtsuk be, mert így támogatással megvalósulhat Ecseren is egy 

1956-os emlékmű. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja a pályázaton való 

részvételt. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Ez a pályázat mennyiben terheli az önkormányzatot? 

 

Barta Zoltán jegyző: Mi adjuk a területet. A kiírás szerint nem ír elő önerőt. 

 

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

határozatot hozta: 

74/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű 
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„Büszkeségpontok” pályázaton részt vesz és hozzájárulását adja, hogy az emlékmű az (ecseri 

569/1. hrsz.-ú) Emlékparkban kerüljön felállításra. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelően új 1956-os 

emlékmű állítására a pályázatot nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

18.50 órakor Godó Ágnes távozik az ülésről. 

 

 

9.) Pályázat beadása könyvtár berendezési tárgyaira 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Minden év áprilisában kiírásra kerül a 

könyvtár eszközfejlesztési pályázat. Maximum 3 millió Ft-ra lehet pályázni, 10 %  önerő 

szükséges. Ebből a pályázati pénzből bármilyen eszköz beszerezhető; többek között  

könyvespolcokra, folyóirat tartó állványokra, olvasósarki ülő bútorokra, lerakó asztalokra, 

kiállításokhoz hasznosítható installációkra, esetleg egy korszerű projektorra, de akár gyerek 

játszószőnyegre is, stb.  Egy feltétel van, hogy négyzetméter növekedést kell felmutatni.  

Császár Zoltánnal egyeztetett, hogy a Teleházban  ki tudnának alakítani egy folyóirat 

olvasósarkot. Egyébként néhány polc most is itt van elhelyezve.  Ezzel a helyiség terület  

bővüléssel 60-70 %-os növekedést tudunk felmutatni. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy 

beadja a pályázatot, megfelelünk a feltételeknek. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az igazgató asszony által elmondottak részben már választ is adtak a 

bizottsági ülésen felmerülő kérdésekre, miszerint az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő 

Egyesület mit szól a javaslathoz? Másik felvetés az volt, hogy nem kizáró tényező, miszerint 

a Pest megyei könyvtár tagja vagyunk? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott:  A Tagkönyvtárak is részt vehetnek a  

pályázaton, benne van a kiírásban. 

 

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

könyvtár eszközfejlesztési pályázaton való indulást. 

 

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

határozatot hozta: 

75/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

indulni kíván az NKA Közgyűjteményi Szakkollégiuma 

által a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” 

célú pályázaton. A testület megbízza a művelődési ház igazgatóját, hogy a 

részletes pályázati anyagot készítse el, megjelölve a szükséges önerő összegét; 

terjessze be a következő testületi ülésen jóváhagyásra. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Dévényi Gáborné  művelődési ház igazgató 

Határidő: Pályázati kiírás szerint 
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10.) Az önkormányzat tulajdonában lévő horgásztó haszonbérleti 

pályázatának kiírása 

 
Szilágyi Károly alpolgármester: Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előzményeket. 

Barta Zoltán jegyző: Az önkormányzat tulajdonában van a horgásztó. Tavaly december 31-én 

lejárt a Rákos-mezeje Horgászegyesület halászati joga. Az önkormányzat új jogszabály 

alapján megkapta a halászati jogot is.  A testület úgy döntött, hogy amíg a horgásztó 

haszonbérleti pályázat nem zárul le, addig a Rákosmezeje HE üzemelteti a tavat.  A pályázat 

kiírását kellene megtenni, hogy dönteni tudjon a testület, a továbbiakban ki kezelje a tavat.  

Konzultált a Pest Megyei Kormányhivatallal és az illetékes szervekkel, akik véleménye 

szerint is ez a jogilag megfelelő út. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a pályázat kiírását. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság nem döntött erről a 

témáról. 

 

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

határozatot hozta: 

76/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő 

Horgásztó haszonbérletére. 

A testület megbízza a jegyzőt, hogy a részletes pályázati 

kiírást készítse el. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A következő 3 napirendi pont (11.), 12.),  Döntés 

elővásárlási jog gyakorlásáról, valamint 13.) Lakás kérelem)  vagyoni és személyi kérdést 

érint, ezért 18.50 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 19.01 órától a továbbiakban nyílt ülésként folytatódik; 10 perc szünet.   

 

19.11órakor Megérkezik Gál Zsolt polgármester. Átveszi az ülés vezetését. 

 

 

14.)  Javaslat a Rábai Miklós Művelődési Ház eszközeinek bérbeadására 

 

Gál Zsolt polgármester: A múlt ülést követően megkérte az igazgató asszonyt, hogy készítsen 

elő egy bérbeadási tervet a most kiküldött anyagban  szereplő mobil színpad, színpad fedés 

és sátor bérletére. Ezen az ülésen nem tudott dönteni még a testület,  levették a napirendet 

azzal, hogy az igazgató dolgozza át a javaslatát. Részletesen dolgozza ki a feltételeket.   

 

A képviselők hosszasan tárgyalták a bérbeadás lehetőségeit.  

 

Barta Zoltán jegyző: Úgy gondolja, hogy a bérleti megállapodásban pontosítani kell – 

ellenőrzés szempontjából fontos –, hogy a bérleti díj milyen időszakra vonatkozik. A tartós 
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bérletnél is és az egy-egy alkalom esetében is meg kell határozni milyen idő intervallumról 

beszélünk.  A terembérletnél is hasonló gond volt, hogy „alkalmanként” jelöltük az időt.  

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: A tervezet összeállításánál több 

helyről kértünk árajánlatot, mintha mi szeretnénk bérelni ilyen eszközöket. Művelődési 

házak díjtételeit  is néztünk,  és a legolcsóbb és a legdrágább közötti ár közbenső értékét 

javasoltuk. A rendezvénysátor bérlésénél az egy alkalom azt jelenti, hogy pénteki építéssel 

és vasárnapi vagy hétfői bontással határozták meg a díj tartalmát.  Ha ennél hosszabb időre 

kívánja valaki igénybe venni, akkor más megítélés alá esik a díj. Itt inkább javasoljuk, hogy 

a bérlő mindenhol írásban kérjen árajánlatot. A tartós bérletnél költségvetési évben kellene 

gondolkodni. Most viszonylag rövidebb időt jelentene idén a bérbeadás; ha most dönt a 

testület, de utána január 1-től december 31-ig szólna a bérlet. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A hangosító felszerelés milyen nagyságrendű értéket 

képvisel? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Konkrétan a leltárban nem szerepel, 

hogy mennyiért vásároltuk, így nem tudja megmondani. 

 

Barta Zoltán jegyző: A nyilvántartásból a könyvszerinti értéket tudjuk csak megmondani; ami 

már az amortizációval csökkentett számot mutatja.  

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Azt meg lehet nézni, hogy mennyiért 

lehetne most beszerezni ezeket az eszközöket; így támpont lehet. A hangosító berendezési 

eszközök tényleges használata a majális, az augusztus 20., a Mindenki Karácsonya 

rendezvényeken történik. Ezeken a nagy rendezvényeken kívül, nem igazán vannak 

használatba, mert egyéb műsorainkon a közönség nem igényli a nagy hangerőt. 

 

Horváth Tamás képviselő: Hány elemet tartalmaz a mi mobil színpadunk? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: 14 elem van felállítva a nagyteremben 

és 7 elem az igénytől függően időnként hozzákapcsolható. 

 

Horváth Tamás képviselő: Szerinte a megajánlott összeg nevetségesen kevés. 

 

Gál Zsolt polgármester: Csak tegnap éjjel kapta meg az ajánlatot. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Az egyeztetést követően az eredeti 

ajánlat még ennél is alacsonyabb volt.   

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Az önkormányzati rendezvényeken a hangosítást tudomása szerint 

a vállalkozó a saját eszközeivel kiegészíti. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: A szabadtéri rendezvényhez a 

művelődési háznak fénytechnikája nincs.  A hangfalak egyben vannak a hangtechnika 

berendezéssel, de a kültéri hangosításhoz másfajta keverő kell. Eddig a Majális rendezésénél 

400 eFt körüli, augusztus 20-i műsor hangosításáért 250 eFt körüli összeget kértek. Ez 

utóbbinál azért is kevesebb a díj, mert nincs élő koncert fellépő művésszel. 
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Gál Zsolt polgármester: Iránymutatást kellene adni a testületnek, hogy mekkora az összeg 

amiben gondolkodhatunk az eszközök bérbeadásánál.  Először 0 Ft volt részükről az ajánlat, 

a megbeszélést követően jött  600 eFt-os javaslat. 

 

Hosszas vita a bérbeadás feltételeiről és a lehetséges bérleti díjról. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az elhangzottak alapján a tárgyalási alap kicsivel másfél millió alatt 

lehetséges;  1.250 eFt a minimum érték. 

 

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

határozatot hozta: 79/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Művelődési Ház  

technikai eszközeinek hosszú távú bérbeadásáról az 

ajánlattevőkkel egyeztessen. A mobil színpadi elemek, 

a színpad fedés és a nagyteljesítményű hangfalak éves 

bérleti minimum díja 1.250 eFt. A megegyezés tárgyát 

képezi továbbá, hogy az önkormányzat évenkénti 2 nagy 

rendezvényének hangosítását a bérbevevők térítésmentesen végzik. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

15.) Javaslat a Versenyképes-Közép-Magyarország Operatív Program 

pályázatán való részvételre 

 

Gál Zsolt polgármester: A VEKOP pályázat előkészítésével kicsit bajban vagyunk, mert 

megérkeztek az energetikai vizsgálattal együtt a szakemberek árajánlatai. A 3 ajánlat 

nagyságrendileg hasonló. Pályázati előkészítésről beszélünk, energetikai vizsgálat és 

előkészítési munka kb.  7,8 eFt + ÁFA.  br. 10 millió Ft.  Ezek a díjak a pályázat nyertesség 

esetén nagy része leírható, mert a pályázat részét képezi. A sikertelen pályázat esetén viszont 

ezt a kiadást elbukja az önkormányzat. A felkérésben 4 intézmény energetikai 

felülvizsgálata szerepel: az  iskola, az EKO Kft. telephelye, az orvosi rendelő és a 

polgármesteri hivatal. Ilyen vizsgálat már az iskola esetében   2013-ban készült, akkor 3 

millió Ft volt. Ez az anyag nem használható a mostani projektben. Soknak érzi az ajánlatot. 

Nem tudja, hogy milyen irányba induljunk?  Elnézést kér a testülettől, mert amiről most 

beszélt az a KEHOP pályázati lehetőség.  

 

A VEKOP pályázat a kerékpár út ügye. Ebben nem tudunk még ma dönteni. A tervező által 

megküldött anyag első olvasatra neki nem sokat mondott. Molnárfy Csaba beszélt róla már, 

hogy milyen problémák adódtak a tervezésnél. A Rákoskertről Ecserre érkező bicikli út 

vonala a jelenlegi fő út két oldalán vezetne. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a Rákóczi 

utca melletti Kálváriás szerviz útra terelődne. Probléma a két buszmegálló,  valamint a 

becsatlakozó utcáknál  három szakasz nem burkolt. Vagy bele kell venni a költségekbe ezt a 

burkolást,  vagy a Rákóczi és az Arany J. utca mellett kellene kiépíteni a kerékpár utat.  

Rákoskert út csatlakozásáig kellene megoldani nekünk,, mert a XVII. ker. eddig elvezeti az 

ő bicikli útját. Ennek a megoldásnak a költsége nem ismert.  Össze kívánja hasonlítani a 

kiírási feltételeket a tervező által elmondottakkal.  
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Szilágyi Károly alpolgármester:  A pályázat végén szerepel, hogy nem támogatják a szerviz 

úton történő vezetést.  

 

Gál Zsolt polgármester: Szerinte a döntéshez kevés az információ, mivel az ülés előtt 2 órával 

kapta meg az anyagot. Nem volt idő a tájékozódásra.  Más változatot is vizsgálni kell. 

Valószínűleg rendkívüli ülésre lesz szükség a végleges döntéshez. A tervezői szerződést 

megszavazta a testület. 

 

Barta Zoltán jegyző: Tudomása szerint  nem kell részletes engedélyes tervet benyújtani, mivel 

időközben módosították a feltételeket. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Érdekesnek találja, hogy fokozott fagyveszélyes helyen 40 

cm-es védelmet ír elő. Túlzónak tartja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Úgy véli, hogy sajnos ebben most nem tudunk dönteni. 

 

Barta Zoltán jegyző:  A közlekedés fejlesztésen kívül a VEKOP pályázaton bölcsőde és óvoda 

építésre is van lehetőség. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Véleménye szerint a pályázatokról dönteni kell egyedileg. 

Javasolja, hogy adjuk be a pályázatot, majd akkor is lesz időnk eldönteni, hogy meg tudjuk-e 

valósítani vagy visszaadjuk a pénzt. 

 

Gál Zsolt polgármester: A tervezési költségről nem kell dönteni, mert már van határozat.  A 

bölcsődei előzetes költség kalkuláció kell, és be lehet adni.  Most mindent be kell nyújtani. 

 

Barta Zoltán jegyző: Milyen részletességű határozatot kér a pályázati kiírás?  Most nem 

tudjuk megmondani, hogy mennyibe fog kerülni 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a testületet, hogy támogassa a két pályázat – kerékpár út építése, 

bölcsőde építése - beadását. A részletes  pályázati kiírásnak megfelelő döntésre valószínűleg 

rendkívüli ülésen kell sort keríteni.  

 

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

határozatot hozta: 

80/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot  

a VEKOP keretében  kerékpárút építésére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

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

határozatot hozta: 

81/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot  

a VEKOP keretében  bölcsőde építésére, kialakítására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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Gál Zsolt polgármester: Amikor több információ birtokában lesz, a részletesebb határozat 

meghozatala miatt mindenképpen a testület élé hozza a napirendet. 

 

 

16.)  Javaslat a Laky Ilonka Általános Iskola épületének külső szigetelésére és 

színezésére 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző napirendi pont elején ismertetett  energetikai pályázat része 

lehetne az iskola épületének külső szigetelése. De a már elmondott problémák miatt kérdés, 

hogy a mostani iskola bővítéshez kapcsolódóan akarunk-e a belső udvarban külön egy 

szakaszt szigetelni tisztán saját erőből? Emiatt ezt a napirendi pontot levetetné. De inkább 

módosítaná a címet, mivel a tűzcsapokról viszont beszélni kell.  Tűzcsapokat kell kiépíteni a 

Rákóczi, a Kossuth, a Hunyadi utcákban. A DPPMV-től érkezett  ajánlat 3 tűzcsapról szól, 

ami tulajdonképpen 5 tűzcsapot jelent,  2 javítás, kiváltás és 3 új telepítés.  A teljes 

bekerülési költség kb. 3 millió Ft. A bérleti díjunk terhére készítenék el. A jövő héten lesz a 

földalatti tűzcsap feltárása.  A megjelölt vízhozam azt mutatja, hogy ha a meglévő két 

tűzcsapon  egyszerre engedik a vizet, akkor az nem elegendő, szükséges további csap 

kiépítése. Kéri a testület támogató döntését, hogy a DPMV által adott árajánlat alapján 3 új 

tűzcsap telepítésére és 2 jelenlegi tűzcsap javítására, kiváltására - a bérleti díj terhére - 3 

millió + ÁFA értékben szerződést kössön a DPMV Zrt.-vel. 

 

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

határozatot hozta: 

82/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a DPMV által adott árajánlat alapján 3 új tűzcsap telepítésére 

és 2 jelenlegi tűzcsap javítására, kiváltására - a bérleti díj terhére - 3 millió Ft + ÁFA értékben 

szerződést kössön a DPMV Zrt.-vel. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. árpilis 30. 

 

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

 

Gál Zsolt polgármester: Minden évben kiírjuk a pályázatot a Szép kert, tiszta környezet” díjra. 

4. éve kezdtük el a szép kertek elismerését díjazni.  Egy évben pályázati kiírás történt, de 

nem volt jelentkező. Javasolja, az idén is írjuk ki a pályázatot, reméljük lesznek pályázók.  

Amikor beérkeznek a pályázatok, akkor egy 3 tagú bizottság megtekinti a kerteket és dönt a 

díjról. A bizottság tagjai: Metz Gábor  szakember EKO Kft. dolgozója, egy képviselő, aki a 

pályázó környékén lakik és a polgármester. 

 

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

határozatot hozta: 

83/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet Ecser kulturált települési környezetének  

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

A pályázat beadásának határideje 2016. május 31. 12.00 óra, 

a pályázat elbírálása július 31.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 
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18.) Igénylés beadása kiegészítő szociális támogatásra 

 

Gál Zsolt polgármester: A települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására 

kiírt pályázat beadását javasolja a határozati javaslat szerint. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság  5 igen szavazattal javasolja, hogy az 

előterjesztés szerint a pályázatot nyújtsuk be. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság is egyhangúlag javasolja 

a pályázat beadását. 

 

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

határozatot hozta: 

84/2016. (IV.13.) sz. határozat  

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  

pályázatot nyújt be a „Települési önkormányzatok  

rendkívüli szociális támogatására”.  

A testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot a szükséges 

dokumentumokkal együtt nyújtsa be.  

Felelős : Gál Zsolt polgármester  

Határidő : 2016. június 30. 

 

 

19.) Pályázatokról tájékoztató 

 

Gál Zsolt polgármester: A KEHOP pályázati lehetőségről már beszélt; az energetikai 

szakvélemény elkészítése magas összeg. Kb. 3-4 millió Ft-ra becsülte, de az ajánlatok ettől 

magasabbak.  Előzetesen a pályázat összköltségének 2 %-a lenne ez a díj.  Méretileg nem 

óriásiak ezek az önkormányzati intézmények.  

Tájékoztatóként elmondja, hogy Jármai Ildikó írt egy pályázatot a Hagyományőrző Kör 

nevében általános iskolás gyerekek szlovákiai és magyarországi táboroztatására. Sikerült 

1.111 eFt nyerni. A 7 napos táborban, 4 napot töltetének Mojmírovcében Szlovákiában, 3 

nap pedig Ecseren a Tájházban. Az  iskolások közötti kapcsolat is elindulhat a két település 

között.  A gyerekek mennének családokhoz pár napra. Mivel mindkét településen az angol 

nyelvet tanulják, a magyar és szlovák gyerekek közös társalgási lehetősége is adott.  Gratulál 

a pályázathoz. 

Megemlíti, hogy sikeres pályázaton vagyunk túl. A Hungarocontrol Zrt.-től visszajelzést 

kaptunk, hogy az idei pályázatunkon az iskolaudvar játszóterének felújítására  2,5 millió Ft-

os támogatást kapunk. Itt vállaltunk önrészt is. Amikor aktuálissá válik a megvalósítás, 

akkor döntünk ennek mértékéről. A tervek beadásánál úgy jelöltük meg a cél, hogy a 

Gagarin utcai játszótér megnyitásával már működő települési játszótér van, így az iskola 

udvaron a községi játszóteret megszüntetnénk, és visszaadnánk a területet az iskolásoknak.  

A játékok mérete is gond volt, hiszen a nagyobb gyerekek igényeinek is meg kell felelnie. A 

kivitelezést megelőzően ki fogjuk találni, hogy milyen típusú játékokat helyezzünk el. 

Inkább fittnessz eszközök felszerelésére gondoltak, ahol az ütéscsillapítás és telepítés 

mindenképpen könnyebb. 

A Bethlen Gábor Alap pályázati kiírása ismét benyújtottuk a testvérvárosi kapcsolatok 

erősítésére a pályázatot, a korábbi testületi döntés alapján. A tavalyi évben elnyert összegből 

túl vagyunk egy szlovákiai  ismerkedő programon. A múlt ülésen kértük a képviselő-testület 
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hozzájárulását, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói részt vehessenek egy kiküldetésen és 

az ott működő önkormányzati rendszerrel megismerkedjenek.  

Folyamatosan kapjuk a pályázati értesítőket, amire lehetőségünk lesz, elő fogják készíti. Ez a 

napirend nem igényel testületi döntést, csak tájékoztató jellegű volt. 

 

 

20.) KEHOP energetikai pályázati lehetőség 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előbb már említette a nehézségeket. Most erről nem tudunk 

dönteni.  

 

 

21.) Orvosi ügyelet 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottsági ülésen említette, hogy ügyelet ügyében kell dönteni. Az 

Oktatási és Szociális Bizottság ülésén már megjelent Mezei Attila a gyömrői alpolgármester 

és tájékoztatta a bizottság tagjait az orvosi ügyelettel kapcsolatos elképzeléseikről. Jelezte 

Mezei úrnak, hogy elegendő a bizottsági tájékoztató, a képviselő-testületi ülésre nem 

szükséges eljönnie. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a jelenlegi üzemeltető céggel a 

Rescue Med Kft.-vel  megfelelő a kapcsolat. Tabányi Pál maglódi polgármester véleményét 

is bekérte, aki küldött egy emailt. Ennek tartalma, hogy Maglódon a továbbiakban 

változatlan feltételekkel akarják működtetni az ügyeletet; május 31-ig meghívásos 

közbeszerzést írnak ki. Ők preferálják az eddigi céget. A Gyömrői Önkormányzat az 

ügyeleti ellátást egy másik céggel látják el, valószínűleg a közbeszerzésben ők ezt a céget 

fogják preferálni. Amennyiben a változás mellett döntenénk, akkor Mende-Gyömrő-Ecser 

lenne az ellátandó terület. Ők nem kérnek havi 70 eFt kiegészítő támogatást.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Elég nagy a távolság, sok idő amíg az ügyeleti autó pl. 

Pusztaszentistvánról átér Ecserre. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Az ellátotti létszám a maglódi körzetben kisebb. Így nagyobb 

esély van rá, hogy kb. 16 ezer embert jobban, gyorsabban el tudnak látni, mint a gyömrői 38 

ezer főt. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Azt javasolja, hogy vagy Maglódhoz vagy a XVII. kerülethez 

kapcsolódjunk az ügyelettel.  Nincs értelme olyan ellátáshoz ragaszkodni, ahol két sorompón 

is át kell mennie az ügyeleti autónak, míg átér Ecserre. 

 

Gál Zsolt polgármester: A  XVII. kerületi ellátással az a gond, hogy a kerületnek 90 ezer 

lakosa van; nagyon nagy az ellátottak száma. 

Tabányi Pál polgármester kérte, hogy amennyiben mellettük döntünk, mi mindenképpen 

hozzunk egy határozatot, melyben jelezzük a maglódi önkormányzat felé, hogy változatlan 

feltételekkel a Rescue Med Bt-vel kívánjuk elláttatni az orvosi ügyeletet. Nekünk nem kell 

közbeszerzést kiírni erre a feladatra.  

 

Barta Zoltán jegyző: A Maglódi Önkormányzat írja ki a pályázatot, ő dönti el mennyi időre 

kíván szerződést kötni. 

 

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

határozatot hozta: 
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85/2016. (IV.13.) sz. határozat  

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  

az orvosi ügyeleti ellátást - változatlan feltételekkel - továbbra is a Maglódi telephellyel 

működő Rescue Med Bt.-vel kívánja elláttatni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

22.) Alapító okiratok módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A Magyar Államkincstár a három intézményünk alapító okirat 

módosításával kapcsolatban hiánypótlásra hívta fel Önkormányzatunkat. Érdemi változás 

nincs az előző határozatunkhoz képest, de az újra történő beadáshoz mai testületi döntés 

kell. Kéri a támogató szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

86/2016.(IV.13.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda – régi neve 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 Cserfa Kuckó Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe 

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

mellékletben foglaltak szerint, hagyja jóvá. 

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

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Petneházi Tamásné   óvodavezető 

Határidő: Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 

 

 

 

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

határozatot hozta: 

87/2016.(IV.13.) 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 Ecser 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 



21 

 

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 

 

 

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

határozatot hozta: 

88/2016.(IV.13.) 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 

 

 

 

23.) Ecser név felvételéről és használatáról szóló rendelet 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecser név használatáról szóló rendelet tervezetet a jegyző úrral 

előkészíttette. A névhasználatról még nem alkottunk rendeletet, de mivel ilyen irányú peres 

ügyünk van, ezért szeretnénk ha elfogadásra kerülne azért,  hogy még egyszer ilyen 

helyzetbe ne kerülhessünk. Visszamenőleges hatálya nincs a rendeletnek. A tervezet 

kiküldésre került, kéri a támogató szavazatokat.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság tartózkodás nélkül 

egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint a rendeletet. 

 

 

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

alábbi rendeletét: 

6/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 6/2016.(IV.14.) számú az „Ecser” név  

felvételéről és használatáról szóló önkormányzati rendeletét. 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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A rendelet célja 

1. § A rendelet célja, hogy szabályozza Ecser település nevének jogszerű felvételét és 

használatát. 

A rendelet hatálya 

2. § A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik (amelyek) 

a) megnevezésükben, 

b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, 

c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken 

d, domain névben 

e, sajtótermék címében 

Ecser település nevét használni kívánják. 

Általános rendelkezések 

3. § Az „Ecser” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: 

„Ecser” név) a 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra 

engedéllyel vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat). 

4. § Nem engedélyköteles 

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 

b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek 

névhasználata,  

 c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével 

megvalósuló névhasználat.  

5. § A névhasználat díjmentes. 

A névhasználati engedélyezési eljárás 

6. § (1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester 

gyakorolja. 

(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései – e 

rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók. 

7. § (1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell 

benyújtani. A kérelem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. 

(2) A kérelemnek a Ket. 35. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező tevékenységi körét, 

 b) a kérelmezett névhasználat időtartamát, 

 c) a kérelmezett névhasználat célját, 

 d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, 

amennyiben a kérelmező az „Ecser” nevet a 2. § a) pontjában meghatározott célból kívánja 

használni. 

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

 a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmező 

nem természetes személy, 

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a 

tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével – , amennyiben a 

kérelmező az „Ecser” nevet a 2. § c) pontjában meghatározott célból kívánja használni. 

8. § (1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 

a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, 

telephelye, vagy fióktelepe Ecser közigazgatási területén található, vagy 

 b) tevékenysége, működése jellemző módon Ecserhez kötődik. 

(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben: 

a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei 
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aa) jogszabályba ütköznek, 

 ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit 

sértik vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok, 

b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól 

nem különbözik.  

(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel – 

a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig,  

b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére, 

 c) egy vagy több alkalomra engedélyezhető. 

(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb 

előírások is megállapíthatók. 

9. § (1) A névhasználati engedély a Ket. 72. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl 

tartalmazza: 

 a) a névhasználat időtartamát, 

b) a névhasználat célját, 

 c) a névhasználat módját, 

d) a névhasználat díjmentességére történő utalást, 

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat. 

(2) A névhasználati engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet. 

A névhasználati engedély visszavonása, az engedély nélküli névhasználat megtiltása 

10. § A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 

a) a kérelmező 

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, 

ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, 

egyéb előírásokat megszegi,  

b) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően 

következnek be.  

11. § Az engedély nélküli, engedélytől eltérő vagy az engedély kiadásának megtagadása 

ellenére folytatott névhasználatot a polgármester megtiltja. 

12. § Az e rendelet hatályba lépése előtti megvalósuló névhasználat esetén a használó 

utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a képviselő-

testület a jövőre nézve megtilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat jogát vagy jogos 

érdekét sérti. Amennyiben a használó nem hagy fel a névhasználattal, az önkormányzat 

nevében a polgármester jogosult – szükség esetén bírósági úton – igényérvényesítéssel 

fellépni. 

Záró rendelkezések 

13. § (1) E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.  

 Gál Zsolt Barta Zoltán 

 polgármester jegyző  

 

 

 

24.) Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A MÁV-nál volt tegnap egyeztetésen.  Átalakították a belső 

irányításukat, de még nem élő rendszerről van szó. Reményeik szerint rövidesen elérik, hogy 

ezen túl az önkormányzatnak csak egy igazgatósággal kell egyeztetni és a belső 64 

igazgatósággal ők fogják végezni a koordinációt. Ez részben nem annyira jó, mert nem 
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biztos, hogy ugyanúgy fog erőlködni a problémánk megoldásán, mint mi.  A tárgyaláson az 

összes problémát elmondta: állomás épület üzemeltetése,  nyitva-tartása,  bicikli tároló, 

jegypénztáros visszahelyezése, jegyautomata láthatósága, esőbeálló hiánya, P+R parkoló,  

átjárók kérdése az  Arany J. utca – Rákóczi utca, valamint az Arany J. utca – Attila utca 

között.  A tárgyaláson jelezték, hogy a P+R parkoló nem hozzájuk tartozik. Az általunk kért 

két lámpával biztosított átkelő kiépítésére biztosan nincs pénzük. Szűcs Lajos országgyűlési 

képviselőhöz irányítottak minket azzal, hogyan lehet erőforrást szerezni?  A felvetett 

kérdéseinkre tételes választ fogunk kapni, emailban írunk egy levelet. A mostani vezető 

nagyon agilisan állt a kérdéshez.  

Iskolával kapcsolatosan a tűzcsapról és homlokzat szigetelésről már beszéltünk. A 3 tanterem 

építése folyamatosan halad, jelenleg a belső munkálatokat végzik. A betonozás is 

megtörtént, száradás után kezdik el a burkolást. Április közepére tervezik a cserepek 

felhelyezését; elkészült az előtte lévő összes munkafázis. A nyílászárók is bent vannak, jól 

haladnak. 

A Rendőrséggel egyeztetett megállapodás született az  Ecser-Üllő-Vecsés Polgárőr 

egyesületekkel; a vezetők részéről ünnepélyes aláírásra került sor a napokban.  Baár Pál 

monori rendőrkapitány úrral személyes találkozó során beszéltek arról, hogy a Kálvária 

lakódombon a lakópihenő övezet szabályokról hogyan tudják minél szélesebb körben 

értesíteni a lakosságot. Készítettek egy szórólapot, melyben különös hangsúlyt kap a 

sebességkorlátozás. Szeretnék a lakosok felé a minél jobb kommunikálást, ezért 15-én 

pénteken délután ők osztják a szórólapokat.  A környéken közlekedőket tájékoztatják, hogy 

ezen a területen csak 20 km-/h-val közlekedhetnek. Korábbi lakossági megbeszélés során 

vetődött fel ez a téma.  A Cserfában újra fognak erről írni. A kapitány úrral egyeztetett 

forgalomlassító berendezés elhelyezésének lehetőségéről. Van egy rendeletünk, hogy az 

utcában lakók hogyan kérvényezhetik a fekvőrendőr kihelyezését. Látott viszont olyan 

területeket, ahol piktogramokat festettek fel a játszóterek és iskolák környékére.  Árajánlatot 

kért be arra vonatkozóan, ha pl. gyerek figurák felfestése történnek 3m-es nagyságban  az 

iskola vagy óvoda előtt, mibe kerülne? A költsége kb. 30 eFt.  Gondolkodik arról, hogy hová 

lehetne ilyen figyelem felkeltő rajzot festeni.  Pl. a Szent Antal utcai játszótérnél is jó lenne.  

A folyamatban lévő pereinkkel kapcsolatban a tájékoztatást a Cserfa újságban leírta. A 

bűntető perről is beszélt. Hegyi Gáborékkal kapcsolatos közigazgatási pereinkről is szót 

ejtett. A Jegyző úr ma is volt tárgyaláson, a jövő héten is lesznek tárgyalások.  A címerrel 

kapcsolatos per a jövő héten lesz. Egy ügyvédi irodát megbíztak, hogy képviseljen minket és 

a Szlovák Önkormányzatot. A nagy perről nem kapott információt. 

 

Barta Zoltán jegyző: A címerrel kapcsolatos perünk hétfőn lesz. A konzorciumi közigazgatási 

pereink folyamatosan zajlanak, a nagy perről nincs semmi új adat.  

 

Gál Zsolt polgármester: A polgármesteri beszámolót befejezte, kéri az egyetértő szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

89/2016.(IV.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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