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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15-én 18.02 

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, Szeverné Csekei Csilla,  

Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak: Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető, Beke-Németh Ágnes 

óvodavezető-helyettes, Dévényi Gáborné  műv.ház igazgató 

 

 

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

határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

 

1.)  Az Önkormányzati Konyha  beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

   Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető 

 

2.)  Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda Alapító Okirat módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Beke-Németh Ágnes  óvodavezető helyettes 

 

3.)  Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda vezetői állására kiírt pályázat elbírálása Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.)  A Majális értékelése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

5.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház nyári nyitva tartása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

6.)  Művelődési Ház nagyterem parketta felújítás ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

7.)  A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 



2 

 

8.)  A hulladék közszolgáltatási szerződés módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.)  Karzol-Trans KFt. magánút elnevezési kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  Az ecseri kmb. irodával kapcsolatos helyiséghasználati megállapodás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  A Budapest XVII. kerület ún. Szárazhegy lakóterületre vonatkozó  

Kerületi Építési Szabályzat előzetes véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Víz- és csatornahálózat bérleti díj módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató KFt. saját tőke pótlása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  A Rákóczi Szövetség kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  A kötelező kényszerbetelepítésről szóló állásfoglalás  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  „Ecserért” kitüntetésre beérkezett javaslatok elbírálása Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.)  Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntések Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester  

 

18.)  Személyi ügy Zárt ülés 

 Előadó: dr. Kóspál Lajos  Ügyrendi Bizottság elnöke  

 

19.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

20.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

21.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendiségében szeretne 

módosítást: A 12. pont levételét javasolja, nem érkezett meg a szolgáltató javaslata. Új 

pontként a „Személy ügy” után kéri tárgyalni a Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tagok 

megválasztását; zárt ülés keretében. A többi pont sorrendisége marad.  

 

 Módosított napirendi pontok: 

1.)  Az Önkormányzati Konyha  beszámolója 

2.)  Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda Alapító Okirat módosítása 
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3.)  Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda vezetői állására kiírt pályázat elbírálása Zárt ülés 

4.)  A Majális értékelése 

5.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház nyári nyitva tartása 

6.)  Művelődési Ház nagyterem parketta felújítás ügye 

7.)  A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

8.)  A hulladék közszolgáltatási szerződés módosítása 

9.)  Karzol-Trans KFt. magánút elnevezési kérelme 

10.)  Az ecseri kmb. irodával kapcsolatos helyiséghasználati megállapodás 

11.)  A Budapest XVII. kerület ún. Szárazhegy lakóterületre vonatkozó  

Kerületi Építési Szabályzat előzetes véleményezése 

12.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató KFt. saját tőke pótlása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

13.)  A Rákóczi Szövetség kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

14.)  A kötelező kényszerbetelepítésről szóló állásfoglalás  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

15.)  „Ecserért” kitüntetésre beérkezett javaslatok elbírálása Zárt ülés 

16.)  Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntések Zárt ülés 

17.)  Személyi ügy Zárt ülés 

18.)  A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása Zárt ülés 

19.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

20.)  Képviselői kérdések, vélemények 

21.)  Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Az Önkormányzati Konyha  beszámolója 

2.)  Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda Alapító Okirat módosítása 

3.)  Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda vezetői állására kiírt pályázat elbírálása Zárt ülés 

4.)  A Majális értékelése 

5.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház nyári nyitva tartása 

6.)  Művelődési Ház nagyterem parketta felújítás ügye 

7.)  A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

8.)  A hulladék közszolgáltatási szerződés módosítása 

9.)  Karzol-Trans KFt. magánút elnevezési kérelme 

10.)  Az ecseri kmb. irodával kapcsolatos helyiséghasználati megállapodás 

11.)  A Budapest XVII. kerület ún. Szárazhegy lakóterületre vonatkozó  

Kerületi Építési Szabályzat előzetes véleményezése 

12.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató KFt. saját tőke pótlása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

13.)  A Rákóczi Szövetség kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

14.)  A kötelező kényszerbetelepítésről szóló állásfoglalás  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

15.)  „Ecserért” kitüntetésre beérkezett javaslatok elbírálása Zárt ülés 

16.)  Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntések Zárt ülés 
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17.)  Személyi ügy Zárt ülés 

18.)  A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása Zárt ülés 

19.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

20.)  Képviselői kérdések, vélemények 

21.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.)  Az Önkormányzati Konyha  beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: A konyhától kaptunk egy beszámolót, látható milyen eredményt értünk 

el. Ami nem jó hír a 2,5 millió Ft veszteség, ill. kiesés. Óvodákban ingyenes étkezés van, 

állami támogatást erre nem teljes egészében kapunk, önkormányzati pótlás szükséges. 

 

Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető, meghívott: A beszámolóban leírtakat nem 

kívánja kiegészíteni. 

 

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

egyöntetűen elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottsági ülésen szintén egyöntetűen elfogadásra 

javasolják a beszámolót. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

125/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Konyha 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető 

Határidő: azonnal 

 

18.07 órakor távozik az ülésről Földváryné Martinovics Mónika. 

 

2.)  Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda Alapító Okirat módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az áprilisi ülést követően a Kincstárban elfogadták az alapító 

okiratokat. Viszont a májusi ülésen változtattunk az óvoda elnevezésén. Emiatt szükséges az 

alapító okirat módosítását újra elvégezni. Kéri a támogató szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

126/2016.(VI.15.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Andrássy utcai Óvoda – alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt 

Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába 

történő bejegyzés napjával módosítja. 
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2./ A képviselő-testület az Ecseri Andrássy utcai 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 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő napirend - 3.)  Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda vezetői 

állására kiírt pályázat elbírálása - személyi kérdést érint, ezért 18.08 órakor zárt ülést rendel 

el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 18.26 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

 

4.)  A Majális értékelése 

 

Gál Zsolt polgármester: Az intézményvezető kiküldte a majális értékeléséről szóló tájékoztatót. 

A 2016-os programról többször is szavaztunk, ennek megfelelően került a kiadási összesítő 

mellékletben. A bevételek pontos összege már látszik, mivel túl vagyunk a rendezvényen. Azt 

gondolja, hogy összességében rendben volt, programok is jók voltak, a büfére sem volt 

panasz. A bevételek kicsivel magasabb összeget mutatnak, mint amire számítottunk. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Nem kívánja kiegészítetni a 

beszámolóját. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az Oktatási és 

Szociális Bizottság a majálisról szóló beszámolót. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta a témát. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés nem érkezett a majálisra vonatkozóan; kéri az elfogadásra 

vonatkozó  szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

130/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2016. évi Majálisról szóló beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: azonnal 
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5.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház nyári nyitva tartása 

 

Gál Zsolt polgármester: A művelődési ház nyári nyitva-tartásáról minden évben ekkor szoktunk 

tájékozódni. A vezető elkészíti az előterjesztést, hogyan lesz nyitva a ház. Kéri a testület 

egyetértését. 

 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti nyitva-tartást. A bizottság kéréssel fordul az 

intézményvezető felé, miszerint a nyári programokról tájékoztassa a testületet. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Már megkezdődött a programok 

szervezése.  Kiss Katalin iskolaigazgatóval  egyeztettek, minden héten szerdán lesz a kötelező 

iskolai irodalmi művek filmfeldolgozásáról vetítés. Kéthetente kézműves foglalkozás,  

júniusban bábszínház, augusztusban angol nyelvi foglalkoztató, játszóház, és szintén 

augusztusban utazó planetárium tart bemutatót. Ez az egyetlen program, amit bevételesre 

tervezünk. 3 korcsoportnak foglaltuk le az előadást; óvodás, kisiskolás és felnőttek részére. A 

bemutató a nagyteremben lesz megrendezve.  A délelőtti játék foglalkozások a nagyterem 

parketta felújításához igazodnak. A tűzoltó-egyesület is tervez foglalkozást, valamint a 

polgárőrök a Gagarin utcai játszótéren biciklis közlekedésbiztonsági programot terveznek. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Amikor a gyerekek különféle erdei táborban vannak, nem túl sűrű 

a két hetente kézműves tábor? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Arra törekedtek, hogy minden hétre 

jusson egy-egy program.  Gyakorlatilag nekünk vagy anyag költségbe vagy még abba sem 

kerül, mert újrahasznosított anyagokat használnak fel.  A heti egy program a tapasztalat 

alapján bevált, mindig lesz annyi gyerek – 8-10 –, aki be fog jönni a programra. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő:  Erőteljesebben kell felhívni a gyerekek és a szülők figyelmét, 

hogy a művelődési házban milyen programok vannak.  Olyan helyen legyen fellelhető a 

programlista, ahol sokan látják. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Már tavaly is volt programfüzet, amit 

minden ecseri címre eljuttattak.  A parkettázás idejére tervezik majd a szabadtéri 

programokat, nem szeretnék, ha összecsúsznának a programok. A mai ülésen ha döntés 

születik a parketta felújításról, akkor már tudunk egyeztetni a vállalkozóval az időpontról, így 

el tudjuk a kiadványt is készíteni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A programokat a kiadványon, facebookon, Cserfában is 

megjelentetjük. A művelődési ház nyári nyitvatartási renddel egyetértő szavazatokat kéri. 

 

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

határozatot hozta: 

131/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul a Rábai Miklós Művelődési Ház 

2016. VI.15. – 2016. VIII. 31. közötti időben 

az előterjesztés szerinti nyári nyitva tartáshoz. 

Felelős: Dévényi Gáborné igazgató 

Határidő: 2016.06.01.-2016.08.31. 
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6.)  Művelődési Ház nagyterem parketta felújítás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Elhasználódott a parketta a nagyteremben. A bekért árajánlatok alapján 

a bizottság tárgyalta és javaslatot is tett. 

 

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

munkák elvégzését a Horváth Zsolt ajánlatában szereplő 640 eFt + áfa összegben.   

 

Gál Zsolt polgármester: Jelzi az igazgató asszonynak, hogy ő is szeretne személyesen a 

kivitelezői tárgyaláson részt venni, a szerződés megkötésekor jelen lenni.  Az ajánlatot adók 

közül ő volt, aki két év garanciát is vállalt.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A többi ajánlat véleménye szerint nem értelmezhető, nem 

azonos szempontokat adtak meg.  Nem tud így dönteni; nem fogja támogatni a 

szerződéskötést. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Ugyanazt a szövegű kérést küldtük ki a 

cégeknek, melyben leírtuk, hogy milyen munkára kérjük az ajánlatot. A vállalkozót  is 

minősíti, hogy milyen ajánlatot ad be.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Véleménye szerint máskor az ilyen esetben addig kell keresni 

cégeket, amíg nem kapunk összehasonlítható ajánlatokat. Így nem tud dönteni. Egyetlen 

ajánlat van, amit lehet értékelni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottsági javaslatot. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

132/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a Művelődési Ház igazgatóját, hogy a nagyterem 

parketta felújítási munka elvégzésére az ajánlatnak megfelelően 

a Parketta-Horváth Bt.-vel kössön szerződést  

640.000 Ft + ÁFA összegben.  

Felelős: Dévényi Gáborné igazgató 

Határidő: 2016.06.01.-2016.08.31. 

 

 

7.)  A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Gál Zsolt polgármester: A magyarázatban pontosan le van írva, hogy mi változott a 

rendeletünkben.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság  egyöntetűen javasolja a rendelet módosítását 

az előterjesztés szerint. 

 

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

alábbi rendeletét: 
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9/2016.(VI.16.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 9/2016.(VI.16.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

4/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§. A 4/2016.(II.25.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

 448.517 e Ft bevételre 

 448.517 e Ft kiadásra  módosítja . 

A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat: 310.585 eFt-ban 

 az államigazgatási feladatokat: 69.010 eFt-ban állapítja meg. 

A kiadáson belül az általános tartalékot: 49.364 e Ft-ra 

 fejlesztési céltartalékot:   3.762 e Ft-ra módosítja. 

 

2.§. A 4/2016.(II.25.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul: 

Az önkormányzat kiadásain belül: eFt összegre 

- személyi jellegű kiadásokat 145.358 

- munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót 37.335 

- dologi kiadásokat 121.822 

- ellátottak pénzbeli ellátásai 16.254 

- egyéb működési célú kiadásokat 43.190 

- beruházási kiadásokat 11.167 

- felújítási kiadásokat 6.768 

- egyéb felhalmozási kiadásokat 2.288 

- befizetéseket és elvonásokat 991 módosítja. 

 

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

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

8.)  A hulladék közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A szerződés módosítására azért kell sor keríteni, mert módosult a 

szerződésünkben a díj beszedésének menete. Most a törvényi változás miatt  bejön a 

szerződésbe a számlázás kapcsán az NHKV Zrt., aki elvégzi ezt a feladatot. 

 

Barta Zoltán jegyző: Tulajdonképpen a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai szerint 

az önkormányzatoknak módosítani kell a közszolgáltatási szerződésüket oly módon, hogy a 

számlázást, a díjbeszedést, és az ezzel kapcsolatos feladatokat a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fogja végezni. Felolvassa a törvény 

szövegét. Ezt az anyagot vártuk, hogy megérkezzen és a VERTIKÁL Zrt. elkészítse a 

módosítást.  A tervezetet elküldte; ezt továbbítottuk e-mailben a képviselőknek.  A módosított 

szerződés a javításokkal szintén kiküldésre került. A VERTIKÁL Zrt. nem tud már számlázni, 

az NHKV Zrt. még nem számlázott. A lakosok már keresték a számlát. Reméljük, hogy a 

szolgáltató áthidalja azt az időszakot, amire ő is megkapja a teljes közvetlen költségét. 
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Dr. Gózony Gábor képviselő: Ezek szerint a csoportos beszedési megbízásoknál rendelkezni 

kell a lakosoknak.  Ne nyújthasson be számlát, inkasszót a VERTIKÁL Zrt.  Tájékoztatni kell 

az embereket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Erről nem lehet szó, hiszen április 1-től lépett életbe a változás. Abban 

bízik, hogy nem fogja megtörni a hulladékszállító cég lendületét, és továbbra szállítja a 

hulladékot, pedig nem kapnak érte pénzt. Sajnos 110 településen jelezték, hogy már náluk 

nincs hulladékszállítás, mert nem tudják fedezni bevétel nélkül a költségeiket. Szerencsére 

nálunk még nincs gond. 

Kéri a szavazatokat a módosított szerződés elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozta: 

133/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerint 

a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-vel kötött Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződést az előterjesztés szerint  

kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő:  szerződés módosítás 2016. VI.30-ig 

 

9.)  Karzol-Trans KFt. magánút elnevezési kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Beszéltünk az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen is a kérésről, 

miszerint  a Karzol-Trans Kft. szeretné, ha az ő tulajdonában lévő magánutat elneveznénk. 

 

Barta Zoltán jegyző: Van egy önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről.  Ezek 

szerint Ecser Nagyközség belterületén minden olyan közterületet el kell nevezni, ahol állandó 

lakos él. Ezen a területen nem él állandó lakos. Kérdés, hogy a testület el akarja-e nevezni a 

közterületet? Ugyanezen rendelet szerint a nemzetiségi önkormányzat és a civil szervezetek 

véleményét ki kell kérni.  Alaposan meg kell vizsgálni, hogy lesz-e abból másfajta jellegű 

problémánk,  ha magán kézben lévő utat nevezünk el. Úgy gondolja, hogy másik ülésen is 

kell tárgyalni ezt a kérést azért, hogy beérkezhessenek a rendeletben előírt vélemények. 

 

Gál Zsolt polgármester: Értjük a kérést, hogy azért szeretnék elneveztetni az ő magánútjukat, 

hogy ne több helyrajzi számmal jelölt út szerepeljen a cég telephely bejegyzésekor. 

Elfogadhatónak tartja a kérést, hogy nevezzük el az utcát.  Viszont a legutolsó utca 

elnevezésünket követően peres eljárásban felhasználták, hogy nem lakott területen neveztünk 

el utcát. A rendelet szerint is ki kell kérni a civil szervezetek véleményét, ezzel néhány 

hónapot csúszunk. Rendkívüli ülésre vinni nincs értelme a kérést.  Vagy szeptemberben vagy 

októberben dönthetünk véglegesen. A következő évi telekadó rendeletünkben nem fog 

szerepet játszani. Kéri a véleményeket. Támogatható-e, hogy elnevezzük az utcát vagy 

maradjon név nélkül? 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Figyeljünk arra, hogy újabb problémát ne csináljunk 

magunknak. Javasolja, hogy az adórendeletünkhöz igazodva, januártól döntsünk az 

elnevezésről. 
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Gál Zsolt polgármester: Megpróbálják a következő soros ülésre kideríteni, hogy ennek van-e 

valamilyen hátránya.  A civil szervezetek véleményét is kikérjük.  Ebben most nem döntünk, 

szeptemberben visszatérünk rá. 

 

10.)  Az ecseri kmb. irodával kapcsolatos helyiséghasználati megállapodás 

 

Gál Zsolt polgármester: A körzeti megbízott rendőr részére 1997. óta biztosítunk irodát, ami a 

mai napig is működik. A közterület-felügyelő melletti egy szoba átadásra került a rendőrség 

részére. A Pest Megyei Rendőrkapitányságtól érkezett egy kérés, hogy új helyiség használati 

megállapodást kössünk, melynek melléklete egy alaprajz, és a szerződés tervezet. Kérték a 

köztartozás mentességről szóló igazolást is.,  

 

Barta Zoltán jegyző: A legelső megállapodás 1997-ben született, a művelődési házban 

biztosítottunk irodát a kmb.-s részére. 2002-ben módosítottuk a szerződést és a Polgármesteri 

Hivatal közterület-felügyelői iroda melletti helyiséget adtuk át.  Idén májusban 

kezdeményezte a rendőrség, hogy új szerződést kössünk, ennek a tervezetét kiküldtük a 

testületi anyagba. A szükséges alaprajzot elkészítettük hozzá.  Kérték a NAV igazolásunkat is, 

amit be tudtunk szerezni. 

Egyébként a helyiség nincs igazán kihasználva a rendőrség részéről.   

 

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

napirendet. 

 

18.52 órakor Gál Zsolt polgármester átadja az ülés vezetését Szilágyi Károly   

alpolgármesternek és távozik a teremből. 

 

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

határozatot hozta: 

134/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Rendőr- 

főkapitánysággal az ecseri kmb iroda használatával kapcsolatos 

megállapodást az előterjesztés szerint kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: szerződés kötés 2016. VI.30-ig 

 

11.)  A Budapest XVII. kerület ún. Szárazhegy lakóterületre vonatkozó  

Kerületi Építési Szabályzat előzetes véleményezése 

 

Szilágyi Károly:  A Bp. XVII. kerület Szárazhegy lakóterületre vonatkozó Építési Szabályzatát 

megküldte előzetes véleményezésre. 

 

Barta Zoltán jegyző: A terület a 31-es út kivezető szakaszán balra található a XVII. kerület 

szélén. A határozati javaslatban a szokások szerint jelezzük, hogy vegyék figyelembe a mi 

településrendezési eszközeinket, valamint a további eljárásban részt kívánunk venni. 

 

18.53 órakor visszaérkezik a terembe Gál Zsolt polgármester és visszaveszi az ülés vezetését. 
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Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottsági ülésen is javasolták, hogy  a környező 

települések által megküldött építési szabályzat módosítások vélemény nyilvánításainál mindig 

jelezzük, hogy az elfogadott településrendezési eszközeinket vegyék figyelembe. 

 

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

határozatot hozta: 

135/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Budapest XVII. kerület ún. Szárazhegy lakóterületre 

vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatát; a további eljárásban részt kíván venni; 

a megküldendő anyagokat elektronikus úton kéri továbbítani. 

A testület kéri, hogy a tervezés során vegyék figyelembe 

Ecser nagyközség elfogadott településszerkezeti és szabályozási terveit. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

12.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. saját tőke pótlása 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött levélben elírás történt, az Ecseri Kommunális Szolgáltató 

Kft. nem törzstőke, hanem saját tőke pótlásáról kell dönteni. A gazdasági törvény kötelez 

minket, ha két egymás utáni évben a saját tőke a törzstőke alá csökken, akkor azt pótolni 

szükséges.  Az EKO Kft.-nél meg kell oldanunk ezt a törvényi kötelezettséget, ezért Horváth 

Tamás képviselő 3,4 millió Ft saját tőke pótlást indítványozott. 

 

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

szükséges összeg biztosítását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

136/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Kommunális Szolgáltató KFt. saját tőke 

visszapótlására a költségvetéséből biztosítja a 

hiányzó 3.400.000 Ft-ot. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016.VI.30-ig 

 

 

13.)  A Rákóczi Szövetség kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Most már több éve kapunk a Rákóczi Szövetségtől megkeresést, 

amelyben határon túli magyar iskolák támogatására kérnek segítséget. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 nem szavazattal nem javasolja a kérés 

támogatását. 
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Gál Zsolt polgármester: Az elutasító javaslat indoka, hogy van olyan határon túli magyar 

iskola, akit közvetlenül tudnánk támogatni. Pl. Nagymagyar testvértelepülésen működő 

iskolát is támogathatnánk. Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal –  7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

137/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy az önkormányzat támogassa 

a Rákóczi Szövetség kérelmét. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

14.)  A kötelező kényszerbetelepítésről szóló állásfoglalás  

 

Gál Zsolt polgármester: Kaptunk egy levelet a megyei jogú várások szövetségének elnökétől, 

amely szerint a kötelező kényszerbetelepítésről kellene állást foglalni a testületnek. Korábban 

is kaptunk már ilyen tartalmú levelet. A népszavazási kiírást követően nem gondolta volna, 

hogy jelentősége van még ilyen nyilatkozatnak. Ősszel erről népszavazás lesz. Kérdés, hogy a 

testület támogatja-e a referendumot? 

A bizottságok nem tárgyalták; javaslat nem hangzott el a képviselők részéről. 

A napirenddel kapcsolatban a javaslata, hogy a testület az adott kérdésben kiírt népszavazás 

eredményét magára nézve kötelezőnek tekinti.   

 

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

határozatot hozta: 

138/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület  

a kötelező kényszerbetelepítés kérdésben kiírt népszavazás  

eredményét magára nézve kötelezőnek tekinti. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  2016. szeptemberi népszavazás 

 

 

Gál Zsolt polgármester:  A következő napirendek - 15.)  „Ecserért” kitüntetésre beérkezett 

javaslatok elbírálása; 16.)  Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntések; 17.)  

Személyi ügy; 18.)  Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tagok megválasztása  - ismételten 

személyi, illetve gazdasági kérdést érintenek, ezért 18.59 órakor zárt ülést rendel el, melyről 

külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 19.34 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

 

19.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 

Gál Zsolt polgármester: Több dolog van, amiről rövid tájékoztatás ad. Ismételten sikerült 

Bethlen Gábor alaptól 800 eFt-ot nyerni, a határon túli kapcsolatok építésére. A Nyugdíjas 
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Klub június 25-i szlovákiai utazására és a nagymagyariak látogatására tudjuk elkölteni a nyert 

összeget.   

Az iskola bővítés befejeződött; várjuk a berendezést, ami előreláthatólag  augusztus első 

hetében érkezik.  Augusztus hónap végén lesz a tényleges átadás.  A nyári változások az 

iskolában: idei évben az iskolák üzemeltetést átveszi a kormányzat az önkormányzattól. A 

nagy KLIK-et felváltja a körzeti KLIK; a monori központhoz fogunk tartozni. Nem tudjuk, 

hogy az iskolák átvétele milyen folyamatban valósul meg. A hírek szerint a tulajdonjog marad 

az önkormányzatnál, a kezelést veszi át az állam.  Kérdés, hogy mit tegyük a nyertes 

pályázatunkkal? Mivel nyertünk a Hungarocontrol Zrt.-től az iskola udvar játszótér 

felújítására 2,5 millió Ft-ot. Módosítsunk  a helyszínen vagy más célt valósítsunk meg?   

Az iskolában a bővítést követően egyéb munkák végrehajtása is szükséges. Az oldal bejáratnál 

lévő előtető műanyag hullámlemez fedés tönkrement. A tanterem bővítés pályázat részeként  

ígéretet kaptunk, hogy pótmunkaként felújítják a bejáratot. Sajnos két hete visszajeleztek, 

hogy ennek a beruházásnak keretében nem lehet megvalósítani. Másik probléma, hogy az 

oldalsó ajtónál,  a fejlesztő teremnél, nincs is hullámlemez. A bejáratnál a jégeső miatt 

átlyukadt a tető.  40 eFt-ot kaptunk a biztosítótól, az önrész levonásra került. További 

munkára is szükség van. A 8-as terem, amelyik a tornateremhez legközelebb eső terem, a 

tanterem bővítés eredményeként tornaszobaként lehetne használni. Emiatt kisebb belső 

átalakítás szükséges, az ablak és az armatúra védelem kiépítése.  A tanári szoba jelen 

pillanatban nem tudja ellátni a feladatát. Falkiváltással bővítés lehetséges a szolgálati lakás 

irányába.  Továbbá van egy kötelezettségünk a tűzoltók felé; előírás volt a 

katasztrófavédelemtől, hogy a használatba vételhez biztosítanunk kell a  2700 liter/perc 

kapacitású  tűzi vízcsapot. Ezt sikerült is megvalósítani a DPMV Zrt. által a Hunyadi,  

Rákóczi és Kossuth utcában kiépítésre kerültek a felszíni tűzcsapok.  Az iskola területe 

összevonásra került a  Hunyadi u. 19. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlannal, hogy 

biztosítva legyen a tűzoltók részéről a megközelítés. Ezen a telken pedagógusi parkoló 

kialakítását terveztük. Az iskola bizonytalan helyzete miatt erre most nem költünk.  A 

tűzoltók bejövetelének biztosítására viszont egy nagykapu és bejáró építése szükséges. Ezek 

költsége a felmérést követően válik pontosan ismertté. Azért, hogy a munka minél előbb 

elkészülhessen, kéri a testületet, hogy egy keretösszeget határozzon meg. A Pénzügyi 

Bizottsági ülésen tárgyalták a témát. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen  1,5 millió Ft + ÁFA keretösszeget 

határoztunk meg azzal, hogy a polgármester a kivitelezésre az EKO Kft.-vel kössön  külön-

külön a munkafolyamatokra  szerződést. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az 1,5 millió Ft nettó összeg. Kéri a testületet, hogy a bizottsági 

javaslatnak megfelelően hatalmazza meg a szerződések aláírásával, a munkálatokat az EKO 

Kft. végezze el. 

 

Kisebb vita a bejárati előtetők kialakításáról. 

 

Gál Zsolt polgármester: A hullámlemez nem hosszú távú megoldás, de mire tönkremegy, ez 

alatt a bejárati szerkezet is tönkre fog menni.  Meg kell vizsgálni, hogyan lehetne jó és 

végleges megoldást elkészíteni.  Kun Attila felmérte a munkákat és a 3 bejárati előtető 

munkáira két tető vonatkozásában pontos, a harmadik tekintetében csak körülbelüli összeget 

tudott meghatározni. A jégkár miatt a főbejárati előtetőre a biztosítótól kaptunk 40 eFt-ot. 

Az idei nyárra is mondanak jégesőt, nem biztos, hogy a mostani megoldás végleges lesz, de ki 

kell javítani.  Határozati javaslata, hogy a testület határozzon meg 1,5 millió Ft nettó 
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keretösszeget a munkálatokra, és bízza meg a polgármestert, hogy az EKO Kft.-vel 

mindhárom munkára külön-külön kössön szerződést. 

 

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

határozatot hozta: 

 

147/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Laky Ilonka Általános 

Iskola alábbi munkálataira  az EKO Kft.-vel külön-külön  

kössön szerződést 1,5 millió Ft + ÁFA keretösszegben: 

- 3 bejárata feletti előtető építési, és javítási munka 

- 8.sz. tanterem átalakítása tornaszobává (armatúra és ablak védelem) 

- tanári szoba bővítés 

- Hunyadi u. 19. sz. ingatlan felől nagykapu és bejáró készítése 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen a képviselő-testület megbízta pályázat beadásával  

bölcsőde építésre.  Ugyanazon pályázati kiírás keretében pályáztunk az út- és járda-felújítási 

munkálatokra.  Így nem tudjuk mindkét pályázatot beadni, ezért kéri a testületi határozat 

visszavonását. 

 

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

határozatot hozta: 

148/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

visszavonja a 109/2016.(V.11.) számú határozatát. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A májusi ülésünkön döntöttünk arról, hogy az NGM által meghirdetett 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázunk és az önerőt is vállaljuk. A 

testület megbízott a pályázat benyújtásával. Ehhez szükség van egy 30 napnál nem régebbi 

testületi döntésre. Ezért kérem, hogy a 107/2016.(V.11.) sz. határozatban foglaltakat erősítse 

meg a testület. 

 

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

határozatot hozta: 

149/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megerősíti a 107/2016.(V.11.) sz. határozatát, melyben  

megbízza a polgármestert, hogy az NGM által meghirdetett 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 1.719.550 Ft + ÁFA 

összegben és 330.450 Ft + ÁFA önrész biztosítása mellett 

pályázatot nyújtson be az önkormányzat által működtetett saját 

konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. VI. 29-ig 



15 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előbb említett járda építéses pályázat módosítása úgy történt meg, 

hogy nem építésre, hanem felújításra pályáztunk. Az Ady  utca és az Arany János utca Ady u. 

felőli szakaszának, valamint a Szent Imre utca központtól fölfelé eső szakaszának a járda 

felújítása történne meg a pályázat keretében. Továbbá  a Cserfa utca burkolásának mart 

aszfalt javítása és emulziós tömörítése történne meg.  Ez fért bele a keret összegbe; ami 

mindennel együtt 20 millió Ft. Reméli, hogy lesz előrelépés a járdák és útfelújítás terén. A 

kerékpárutas pályázat eredményéről is tájékoztatni fogja a testületet. 

Augusztus 12-ig kell az adósságkonszolidációból kimaradt települési támogatási pályázatot 

benyújtani.  Elsődleges cél a Polgármesteri Hivatal bővítése, szigetelése, nyílászáró cseréje, 

valamint az orvosi rendelőnél is ezen feladatok.  Az energetikai pályázatunk is erről szól, így 

megvárjuk annak az eredményét, után döntsünk.   

Az elmúlt időszakban nagyon sok helyen volt csőtörés a faluban. Sajnos az üzemeltető gyáli 

cég nem rögtön kezdte el a javítást,  egy hét is eltelt.  Amikor szakadó eső volt, a művelődési 

ház előtt nem tudták megállapítani, honnan jön a víz. Amikor felszáradt az árokból a víz, 

akkor tudtak neki fogni.  Jelezte Sárosi István ügyvezető úrnak a problémát.  Mivel lassan heti 

rendszerességgel többször előfordul csőtörés, a vízhálózat állapota kritikus; szükség lenne a 

felújításra. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnek jelezte, hogy valamilyen külön forrásból 

kérünk erre támogatást.  A régi vas, ill. eternit cső cseréjét ütemezetten el lehetne végezni. 

A MÁV állomás üzemeltetésével kapcsolatban előrehaladott tárgyalást folytatunk, szerződés 

aláírás előtt állunk. Visszavennénk az üzemeltetést. Az általuk elkészített szerződést azért 

nem írtuk alá, mert kevesebb pénzért több feladatot akarnak átadni. A MÁV épület és a peron 

üzemben tartása lenne a mi munkánk. Most áldatlan állapotok van ott.  A szemét nagyon sok 

és magas a fű. Annak ellenére, hogy nincs szerződésünk, az EKO Kft. szedi a szemetet. 

A peres ügyekről tájékoztatást ad:  a közigazgatási pereinkben folyamatosan folynak a 

tárgyalások;  ahol már döntés született, abban mind nekünk kedvező ítéletet hoztak. Vannak 

ügyeink, amelyek a felperes fellebbezését követően a Kúriához  került, ill. halasztott 

tárgyalások is vannak. Nem biztos, hogy szeptemberben le tud zárulni az összes ügy.  

Most pénteken lesz a nagy perünk; annak a tárgyalása, ahol ismételten tanú meghallgatásokra 

kerül sor. Ebben többen érintettek a képviselők közül, van akit először és van akit újra hallgat 

meg a bíróság.  Reméli hogy jó eredménnyel fog zárulni.  Július 19-re a címer perünk 

tárgyalása kiírásra került.  Az ellenünk benyújtott per miatt változtattuk meg a címerünket is. 

Már a Cserfa újság is az új címerrel jelent meg. 

 

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

határozatot hozta: 

150/2016.(VI.15.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Tájékoztatja a testületet, hogy a Pest Megyei  Gyermek és 

Ifjúsági Alapítvány lehetőséget biztosít a hátrányos szociális helyzetük miatt rászoruló 

gyerekek nyári táboroztatására.  Idén Ecserről 6 gyermek Zamárdi táborozására van lehetőség. 

Az önkormányzati hozzájáruló támogatás összege fejenként 16 eFt; összesen 96 eFt.  Minden 

évben sikerült 6 gyereket elküldeni a zamárdi táborba nyaralni; a hagyományt folytatjuk 

azzal, hogy a bizottság megszavazta a támogatást. 
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