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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 14-én 

18.11 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) 

Pokornyi Róbertné pü. csop. vezető 

 

Meghívottak: Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető,   

 Durayné Környei Emese  mb. óvodavezető 

 

Később érkezett: Kun Attila megbízott   művelődési 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.)  A Fogorvosi Szolgálat beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

   dr. Verasztó Mihály  fogorvos 

 

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

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.)  Az Andrássy utcai Óvoda egy csoportszobával történő bővítése  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  A Tájház udvarán épülő raktárépítéshez tulajdonosi hozzájárulás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester  

 



2 

 

8.)  Rendelet alkotás a közterületi szeszesital fogyasztás tilalmáról 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.)  A hulladék szállítási változások 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  A közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  A 1459/4 számú út elnevezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Az Orvosi Rendelő magas tetővel való ellátására pályázat benyújtása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Az Iskola és az Óvodák játszótereinek ütéscsillapító felülettel történő ellátása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  A Koszta Trans Logisztikai Kft. telephely ügye  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  A Szinter Ecser Kft. kérelme  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal megállapodás kötése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.)  Bp. XIV. kerület Hungária krt. TSZT  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

18.)  Polgármesteri Hivatal bővítés közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

19.)  Szociális bérlakások kéményeinek felújítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

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

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

21.)  Személyi ügy  Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester  

 

22.)  A Majális értékelése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Kun Attila  mb.  művház igazgató 

 

23.)  Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Kun Attila  mb.  művház igazgató 
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24.)  Autóbusz várók építése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

25.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

26.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

27.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendiségében szeretne 

módosítást, a 8. napirend Rendelet alkotás a közterületi szeszesital fogyasztás tilalmáról 

törlésre kerül; később térünk vissza rá. Új napirendi pontként javasolja megtárgyalni az 

alábbi pontokat: A Kálvária utcák Újhelyi, Cserfa és Mikla Pál utca felső szakasza útépítésre 

közbeszerzési szakértő megbízása.  Engedélyes tervek napokon belül rendelkezésre állnak. 

Közbeszerzési referenst kell kiválasztani. Az Arany J. utca építésére pályázat kiírás. EKO 

Kft.-vel kötött szerződés meghosszabbítása,  Kulturális Települési Környezet Díj pályázat,  

Iskola fűtés termosztát beépítése, Fűkasza vásárlás EKO Kft. részére,  Hulladék elszállítás 

költsége, fűnyíró kistraktor vásárlás ügye. Parkoló kialakítás a Rákóczi utca végén, 

Anyakönyvi rendelet módosítás.  Andrássy utcai óvoda támogatás ügye. A felsorolt 

napirendeket a Beszámolók előtt tárgyalnánk. 

 

 Módosított napirendi pontok: 

1.)  Az Önkormányzati Konyha  beszámolója 

 

2.)  A Fogorvosi Szolgálat beszámolója 

 

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

 

4.)  Az Andrássy utcai Óvoda egy csoportszobával történő bővítése  

 

5.)  A Tájház udvarán épülő raktárépítéshez tulajdonosi hozzájárulás 

 

6.)  A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

7.)  Rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtása  

 

8.)  A hulladék szállítási változások 

 

9.)  A közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása  

 

10.)  A 1459/4 számú út elnevezése 

 

11.)  Az Orvosi Rendelő magas tetővel való ellátására pályázat benyújtása 

 

12.)  Az Iskola és az Óvodák játszótereinek ütéscsillapító felülettel történő ellátása 

 

13.)  A Koszta Trans Logisztikai Kft. telephely ügye  
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14.)  A Szinter Ecser Kft. kérelme  

 

15.)  Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal megállapodás kötése 

 

16.)  Bp. XIV. kerület Hungária krt. TSZT  

 

17.)  Polgármesteri Hivatal bővítés közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 

18.)  Szociális bérlakások kéményeinek felújítása 

 

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

 

20.)  Személyi ügy  Zárt ülés 

 

21.)  A Majális értékelése 

 

22.)  Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

 

23.)  Autóbusz várók építése 

 

24.)  Közbeszerzési szakértő megbízása Kálváriai utcák útépítésére 

 

25.)  EKO Kft.-vel kötött szerződés hosszabbítás 

 

26.)  Kulturált Települési Környezet Díj pályázat 

 

27.)  Iskolai fűtés termosztát beépítése 

 

28.)  Fűkasza vásárlás 

 

29.)  Hulladék elszállítás költsége 

 

30.)  Kistraktor beszerzés ügye 

 

31.)  Rákóczi utcai parkoló építése 

 

32.)  Andrássy utcai Óvoda támogatás ügye 

 

33.)  Az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló és a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletek 

módosítása 

 

34.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

35.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

36.)  Egyebek 
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat és azok 

sorrendiségét. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Az Önkormányzati Konyha  beszámolója 

 

2.)  A Fogorvosi Szolgálat beszámolója 

 

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

 

4.)  Az Andrássy utcai Óvoda egy csoportszobával történő bővítése  

 

5.)  A Tájház udvarán épülő raktárépítéshez tulajdonosi hozzájárulás 

 

6.)  A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

7.)  Rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtása  

 

8.)  Rendelet alkotás a közterületi szeszesital fogyasztás tilalmáról 

 

9.)  A hulladék szállítási változások 

 

10.)  A közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása  

 

11.)  A 1459/4 számú út elnevezése 

 

12.)  Az Orvosi Rendelő magas tetővel való ellátására pályázat benyújtása 

 

13.)  Az Iskola és az Óvodák játszótereinek ütéscsillapító felülettel történő ellátása 

 

14.)  A Koszta Trans Logisztikai Kft. telephely ügye  

 

15.)  A Szinter Ecser Kft. kérelme  

 

16.)  Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal megállapodás kötése 

 

17.)  Bp. XIV. kerület Hungária krt. TSZT  

 

18.)  Polgármesteri Hivatal bővítés közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 

19.)  Szociális bérlakások kéményeinek felújítása 

 

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

 

21.)  Személyi ügy  Zárt ülés 

 

21.)  A Majális értékelése 

 

22.)  Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
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23.)  Autóbusz várók építése 

 

24.)  Közbeszerzési szakértő megbízása Kálváriai utcák útépítésére 

 

25.)  EKO Kft.-vel kötött szerződés hosszabbítás 

 

26.)  Kulturált Települési Környezet Díj pályázat 

 

27.)  Iskolai fűtés termosztát beépítése 

 

28.)  Fűkasza vásárlás 

 

29.)  Hulladék elszállítás költsége 

 

30.)  Kistraktor beszerzés ügye 

 

31.)  Rákóczi utcai parkoló építése 

 

32.)  Andrássy utcai Óvoda támogatás ügye 

 

33.)  Az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló és a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletek 

módosítása 

 

34.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

35.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

36.)  Egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.)  Az Önkormányzati Konyha  beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az idén átalakítás történt, már egy kicsit másképpen működik a 

konyha. A tavalyi évről szól most a beszámoló. 

 

Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető, meghívott: A beszámolóban leírtakat nem 

kívánja kiegészíteni. 

 

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

egyöntetűen elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen szintén egyöntetűen elfogadásra 

javasolják a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 
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115/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Önkormányzati Konyha 2016. évi  

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Földváryné Martinovics Mónika konyhavezető 

Határidő: azonnal 

 

18.20 órakor távozik az ülésről Földváryné Martinovics Mónika. 

 

 

2.)   A Fogorvosi Szolgálat beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: A fogorvosi beszámoló is kiküldésre került. Verasztó doktor nincs 

jelen az ülésen. Pótlólag megküldte az előző ülésről elmaradt anyagot. 

 

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

javasolja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

116/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja dr. Verasztó Mihály fogszakorvos 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

vezetői állására kiírt pályázat elbírálása - személyi kérdést érint, ezért 18.24 órakor zárt 

ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 18.29 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

 

4.)  Az Andrássy utcai Óvoda egy csoportszobával történő bővítése  

 

Gál Zsolt  polgármester: Az Óvoda új csoportszoba kialakításáról úgy döntött a testület, hogy 

a tetőtérben lévő helyiség ketté osztásával oldja meg. A beszerzett ajánlatok alapján két 

iránymutató árunk van. Ezek nagyjából hasonlóak. Javasolja az EKO Kft. megbízását a 

kivitelezés végrehajtásával. Lényegében a felső szint hosszában történő kettéválasztásáról 

beszélünk. Bár a hangszigetelő képessége korlátozott, de konferencia termeket is osztanak 

ezzel szét. Némi szervezést igényel az óvónőktől, hogy az alvás időben nem szerencsés a 

másik részben énekes foglalkozást tartani; egyébként nem lesz zavaró a gyerekzsivaj. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen csak a bővítés 

tényét tárgyalták, 3 igen szavazattal javasolják a csoportszoba bővítést. Alapító okiratba 

kerüljön be a csoportszám növekedés. Továbbá 2 fő óvónőt és 1 fő dajkát vegyenek fel, 

valamint a szükséges eszközöket is szerezzék be szeptember 1-ig. 



8 

 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal szintén javasoljuk a 

csoport szoba bővítését, valamint egyidejűleg az alapító okirat módosítás 5 csoportra 

történjen. A testület biztosítsa a bérkeretet 2 óvónő és 1 dajka felvételéhez. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a képviselőket, hogy az alapító okirat módosításáról döntsön. 

Külön határozatban biztosítsa a 2 óvónő és 1 dajka felvételéhez szükséges bérkeretet 

szeptember 1-től. 

 

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

határozatot hozta: 

118/2017.(VI.14.) 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. 

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 

  Durayné Környei Emese  óvodavezető 

Határidő: Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 

 

 

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

határozatot hozta: 

119/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Andrássy utcai Óvoda alkalmazotti létszámát a 2017. évi 

költségvetésében engedélyezett 14 főről 17 főre emeli. 

A testület megbízza az óvodavezetőt, hogy 2017. szeptember 1-től 

2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshelyet pályáztatással 

töltse be. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

   Durayné Környei Emese óvodavezető 

Határidő: 2017. szeptember 1-től folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a csoportszobák kialakítási munkálataival az EKO Kft. 

megbízását, a kivitelezésre 3 millió Ft + ÁFA keretösszeget biztosítson. 

 

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

határozatot hozta: 

120/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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megbízza a polgármestert, hogy kössön szerződést az EKO Kft.-vel  

az Andrássy utcai Óvoda tetőterében lévő csoportszoba átalakítására 

3.000.000 Ft + ÁFA keretösszegben.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: kivitelezésre 2017. augusztus 31-ig 

 

Gál Zsolt polgármester:  A bővítés miatt az eszközök és bútor beszerzéshez még egyeztetés 

szükséges. A rendkívüli ülésen döntünk a keretösszegről.   

 

 

5.)  A Tájház udvarán épülő raktárépítéshez tulajdonosi hozzájárulás 

 

Gál Zsolt  polgármester: A Szlovák Önkormányzat kezelésében van a tájházunk. Írásban 

kérelemmel fordultak a testülethez, mivel az önkormányzat tulajdonában lévő építkezéshez, 

módosításhoz testületi hozzájárulás kell. A Szlovák Önkormányzat a Tájház udvarán lévő 

gazdasági épület bővítését végezte el; egy raktárt alakítottak ki. Kérik a testületet, hogy adja 

meg a tulajdonosi hozzájárulását.  A beruházás költségeit és a földhivatali vázrajz bejegyzés 

költségeit ők állják. 

 

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

határozatot hozta: 

121/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tulajdonosi hozzájárulását adja a Szlovák Önkormányzatnak, hogy a 

kezelésében lévő Zrínyi utca 35. sz. alatti Tájház udvarán a meglévő 

gazdasági épületet 18 m2-rel bővíthesse. 

A beruházás költségeit, valamint a Földhivatali vázrajz bejegyzés 

költségeit a Szlovák Önkormányzat fedezze. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.)  A 2017. 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: 

6/2017.(VI.15.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 6/2017.(VI.15.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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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 2/2017.(II.22.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

 761.634 e Ft bevételre 

 761.634 e Ft kiadásra  m ó d o s í t j a . 

A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat:                 609.706 eFt-ban 

   az önként vállalt feladatokat:     5.816 eFt-ban 

   az államigazgatási feladatokat:  80.904 eFt-ban 

állapítja meg. 

A kiadáson belül az általános tartalékot:   1.630 e Ft-ra 

a fejlesztési céltartalékot:  52.376 e Ft-ra  m ó d o s í t j a. 
 

2.§. A 2/2017.(II.22.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul: 

 

Az önkormányzat kiadásain belül: 

eFt összegre 

- személyi jellegű kiadásokat 162.086 

- munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót 35.358 

- dologi kiadásokat 110.202 

- ellátottak pénzbeli ellátásait 6.284 

- egyéb működési célú kiadásokat 44.853 

- felújításokat 198.527 

- beruházási kiadásokat 132.720 

- finanszírozási kiadásokat 5.083 

m ó d o s í t j a. 

 

3. §. A 2/2017.(II.22.) Ör. számú rendelet 15. §-a a következők szerint módosul: 

        A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 45.000.-Ft. 

 

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

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

 

7.)  Rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtása  

 

Gál Zsolt  polgármester: Ebben a témakörben pályázatot már nyújtottunk be 2015. évben, 

amely sikeres volt. Tárgyalta az Oktatási és Szociális Bizottság a témát. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: A bizottság 3 igen szavazattal javasolja benyújtani a 

pályázatot. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság szintén egyöntetűen támogatja a pályázat 

beadását. 

 

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

határozatot hozta: 

122/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében” 

a rendkívüli szociális támogatásra pályázatot nyújt be. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2017. VII.15-ig 

 

 

8.)  A hulladék szállítási változások 

 

Gál Zsolt  polgármester: Több változás is van folyamatban. Ebben is valószínűleg a 

rendkívüli ülésen kell döntést hozni.  El kell dönteni, hogy melyik hulladékgazdálkodási 

társuláshoz kívánunk csatlakozni. A jelenlegi szállítónk is összeolvadt egy másik céggel és 

átalakulás alatt áll. A környezetünkben két társulás: a Duna-Tiszaközi  és az Érdi Társulás 

között választhatunk. A Duna-Tisza Közi Társuláshoz történő csatlakozást javasolja. Ők 

nem változtatnának a szállító cégen, alvállalkozásban ugyanaz a cég szállítaná továbbra is a 

hulladékot, amelyik jelenleg is. Egyébként a múlt héten változott Ecseren a szállítási 

ütemezése, csütörtöki napon van hulladék elszállítás. 

 

18.42 Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője megérkezik. 

 

Gál Zsolt polgármester: A változás még annyi, hogy két hetente viszik el a zöld hulladékot és  

a szelektívet havonta. Most minden csütörtökön szállítanak, de nem egy kocsiba pakolnak; 

külön szállítják két hetente zöldet, és hetente egy napon az egész faluban a kommunálist.  

Szervezési és szállítási központosítást végeztek, valószínűleg így egyszerűbb nekik. Nekünk 

most arról kell dönteni, hogy melyik társulás felé kívánunk kapcsolódni. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen 4 igen szavazattal arra jutottunk, 

hogy a testület szándéknyilatkozatban támogassa a Duna-Tiszaközi Társulást és 

csatlakozzunk hozzájuk.  

 

Gál Zsolt polgármester: Magának a társulásnak lesz költsége, ezt nem tudjuk elkerülni, 

bármelyikhez tartozunk, fizetni kell. A hulladékszállítóval a szerződő fél a lakos, aki a 

hatósági díjat fizeti. Az önkormányzatot pedig a társulási díj terheli, nagyságrendileg éves 

szinten 1 millió Ft alatti összegről beszélünk, ami a társulás működtetésére fordítódik. Mivel 

kötelező valamelyikhez tartozni, mindenképpen lesz költsége. A Pénzügyi Bizottság 

javaslata alapján szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

határozatot hozta: 
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123/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Elvi döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 

csatlakozásról 

 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodás 

regionális átszervezésére vonatkozó javaslatot, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere által kezdeményezett Társulás alapításának lehetőségét. 

 

A képviselő-testület a hulladékgazdálkodás regionális átszervezésére vonatkozó javaslatot 

abban a formában támogatja, hogy az átszervezendő Duna-Tisza Közi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kíván csatlakozni és elviekben támogatja a Társulás 

alapítását. 

 

A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az NHKV Zrt-t és 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterét. 

 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: döntést követő 5 nap 

 

 

9.)  A közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása  

 

Gál Zsolt  polgármester: A kiküldött anyagban látható, hogy milyen módosítást szeretnénk a 

rendeletben eszközölni. Kéri a testület támogatását, a szavazatokat. 

 

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

alábbi rendeletét: 

7/2017.(VI.15.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 7/2017.(VI.15.) önkormányzati rendeletét 

a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 

15/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

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

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A közterület képviselő-testület elé terjesztését megelőzően a polgármester köteles kikérni 

a) a nemzetiségi önkormányzat, 

b) a településen székhellyel rendelkező, az önkormányzattal együttműködő civil 

szervezetek, véleményét. 

2. § 

A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 
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10.)  A 1459/4 számú út elnevezése 

 

Gál Zsolt  polgármester: Az előzőhöz témához kapcsolódik a napirend. Tavaly nyár elején 

tárgyaltuk a Karzol Kft. kérelmét. Akkor a pereinkre való hivatkozással azért nem 

döntöttünk,  mert nem tudtuk, hogy a folyamatban lévő ügyeinkre milyen hatással lehetett 

volna az utca elnevezés.  Kértük a vállalkozót, hogy térjünk vissza rá később. A mostani 

kérelmükben szeretnék, ha a  tulajdonukban lévő belterületi útszakaszt nevezzük el Karzol 

utcának. A rendeletünk szerint a civil szervezetek és a szlovák önkormányzat véleményét is 

kikértük.  A Szlovák Önkormányzat a terület régi elnevezését, Juhállás utcát javasoltak. A 

civil szervezetek nem foglaltak állást. Érkezett egy új megkeresés dr. Kovács Ferenc jogi 

képviselőtől. Egyik ecseri lakos írt neki a telephely, utca elnevezéssel kapcsolatban. Ebben 

jelezte, hogy  régen a juhállás nem a most javasolt terület volt, hanem inkább Üllő felé eső 

részen. Célszerű lenne a nemzetközi fuvarozó cégnek az ő tevékenységükhöz kapcsolódóan 

nevet adni. Javasolja a Karzol Kft. által kért nevet fogadjuk el. 

 

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

határozatot hozta: 

124/2017.(VI.14.) sz. határozat 

az Ecser belterület 1459/4. és 1459/5. hrsz.-ú, kivett  

közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú területet 

Karzol  utcának nevezi el. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11.)  Az Orvosi Rendelő magas tetővel való ellátására pályázat benyújtása 

 

Gál Zsolt  polgármester: Nem teljesen pontos a cím,  mivel még csak jelezték, hogy ki fognak 

írni egy pályázatot az egészségügy infrastruktúra fejlesztésére. Kért pályázatíró cégtől 

ajánlatot és a a Pest Megyei Önkormányzatnál működő ProRégió Kft. adta a 

legkedvezőbbet. Az ajánlatuk szerint a pályázat benyújtásakor 200 eFt + ÁFA összeget 

kellene fizetnünk. A további része sikerdíjas, a támogatás jóváírása után fizetendő az elnyert 

összeg br. 4 %-a.  Ez az összeg pályázatírói díjként elszámolható a pályázaton belül. 

Javasolja pályázati célként nemcsak a tetőt, hanem a hozzáépítést is magába foglalni. A 

védőnői bejárat előtt babakocsi tároló és a lépcső feletti fedésen kívül a mostani orvosi 

rendelőhöz vezető mozgáskorlátozott feljáró is felülről fedést kaphatna.  Kéri a testület 

támogatását, a ProRégió Kft.-vel szerződés kötésre felhatalmazást és javasolja, nyújtsuk be a 

pályázatot. 

 

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

határozatot hozta: 

125/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az egészségügyi infrastruktúra  fejlesztését célzó, a Pest megyei 

kompenzációs keret terhére megnyíló pályázatra 

a Zrínyi u. 24/b. sz. alatti orvosi rendelők és a védőnői szolgálat 

épületének bővítésére, felújítására pályázatot nyújt be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

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

határozatot hozta: 

126/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy kössön szerződést a Pro-Régió Kft.-vel 

az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésre beadandó pályázat 

elkészítési és lebonyolítási feladataira az ajánlat szerint. 

A pályázat benyújtásakor esedékes alapdíj 200.000 Ft + ÁFA, 

pályázat nyertesség esetén a sikerdíj az elnyert támogatás br. 4 %-a. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: pályázat kiírást követően azonnal 

 

 

12.)  Az Iskola és az Óvodák játszótereinek ütéscsillapító felülettel történő ellátása 

 

Gál Zsolt  polgármester: A címben szereplő iskolát kivettük a napirendből. Nem készítettük 

elő az anyagot, mert túlzóan magas összegről beszélünk. Az óvodáknál az Andrássy utcai 

Óvoda udvarán  70 m
2
 a mászókák alatt, a Cserfa Kuckó Óvodánál a jobboldali homokozó 

burkolása a feladat azért, hogy  ott tudjanak tornafoglalkozást tartani. Kiosztotta az ülés 

elején az ajánlatokat. Az EKO Kft. részéről Kun Attila adott ajánlatot, és egy másik cég. A 

melléklet a  teljes kivitelezésre, ill. rész kivitelezésre tartalmaz összegeket. Az első 

kivitelezői  cég ajánlata  ragasztott 50x50 gumilap lefektetéssel 4 millió + ÁFA, ha 

egybeöntött  gumiburkolatú 5,2 millió + ÁFA. A másik ajánlat,  ha sóder beton alappal 

készíti az EKO Kft. a ragasztást, akkor  a két óvoda 1,1  és 1,2 millió + ÁFA; az  öntött 

gumiburkolat 4,7 millió + ÁFA. A múlt ülésen kisebb számokról beszéltünk, csak 

hozzávetőleges költséggel számolva és a felület nagysága is részben eltérő.  Először 60-35 

m
2
-ről volt szó, a pontosítás után most 70 + 40 m

2
. Ebben kellene dönteni a testületnek. 

Nagyságrendileg  a teljes bekerülési költség összesen 2,5 millió + ÁFA.  

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Véleménye szerint nem ússzuk meg a dolgot, ki kell fizetni a 

burkolást. A homokos udvaron mi felnőttünk, de a mai gyerekeket nem kényszeríthetjük a 

homokba.  Itt is el fogják ismerni az EU-s normákat, bármennyire nem szeretik.  

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Úgy tapasztalta, hogy a ragasztott felületnél egy idő után 

felpöndörödik a sarka. 

 

Gál Zsolt polgármester: A különbség a két burkolatnál az, hogy az öntöttnél ha sérül, akkor 

mindenhol javítani kell. A gumilapokat visszaragasztással viszonylag hosszabb ideig 

javítható. Az iskolában is felpöndörödött, és a visszaragasztás után 1 évet kibírt. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Úgy gondolja, hogy az öntött burkolat nem ér annyival többet, 

mint amennyivel drágább. 

 

Szilágyi Károly: Kecskeméten volt egy játszótéren, ott teljesen jó, pedig nagy 

igénybevételnek van kitéve.  

 

Kisebb vita a burkolat típust illetően.  
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Gál Zsolt polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat. Javasolja, hogy a testület biztosítson 

a két óvoda ütéscsillapító felület kialakítására 2,5 millió Ft + ÁFA  keretösszeget  és a 

műszaki tartalom egyeztetése után a kivitelezésre az EKO Kft-t bízzák meg. 

 

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

határozatot hozta: 

127/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Andrássy utcai Óvoda és a Cserfa Kuckó Óvoda udvarán 

ütéscsillapító felület kialakítására 2,5 millió Ft + ÁFA keretösszeget 

biztosít. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a műszaki tartalom egyeztetését 

követően a kivitelezésre kössön szerződést az EKO Kft.-vel. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2017. augusztus 31-ig 

 

 

13.)  A Koszta Trans Logisztikai Kft. telephely ügye  

 

Gál Zsolt  polgármester: A Koszta-Sped Kft . nyerte meg pályázaton a terület használatát. Az 

előző időszakban is hozzájárultunk, hogy a Koszta Trans Logisztikai Kft. is bejegyeztesse a 

telephelynek a bérelt ingatlant. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy hosszabbítsuk meg az 

engedélyt. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ne a telephely engedély kifejezést, inkább telephely használathoz 

bejegyzést jelöljük meg. 

 

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

határozatot hozta: 

128/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Koszta Trans Logisztikai Kft.  

telephely használat bejegyzését az Ecser 1328/1. hrsz.-ú 

önkormányzati ingatlanra a Koszta-Sped Kft. bérleti jogviszonyának 

végéig,  2022. április 30-ig meghosszabbítsa. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2017.VI.14-2022.IV.30. 

 

 

14.)  A Szinter Ecser Kft. kérelme  

 

Gál Zsolt  polgármester: A Szinter Ecser Kft. küldött egy beadványt, melyben kéri a testület 

hozzájárulását, hogy a feltüntetett területen új csarnokot elhelyezhessen. Ecser 

Településrendezési Tervében a 3101. jelű út kiváltó útja menne ott; a védőtávolságába és az 

út felépítéséhez szükséges területbe belenyúlna ez az épület. Ezért a Vecsési Építési Hatóság 

javaslatára kéri az önkormányzati hozzájárulást. Személyes beszélgetésen tájékoztatták, 

hogy az új épületben szeretnének új technológiával dolgozni; mindenféle anyagra tudnak 
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majd festéket felhordani. Az új csarnokban lehetőség lesz a helyszínen nagy nyomással 

magas hőfokon felvinni az anyagot. 

 

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

támogatását, azzal a feltétellel, hogy a bővítés az esetleges útépítést lehetőségét ne zárja ki. 

 

Barta Zoltán jegyző: Javasolja kiegészíteni azzal, ha megépül az út, akkor a Szinter Ecser Kft. 

nem áll elő semmilyen követeléssel a zaj, rezgés, és egyéb kár ügyében. 

 

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

határozatot hozta: 

129/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja a Szinter Ecser Kft. üzemcsarnok, raktár, irodaház építési kérelmét azzal, 

hogy az építkezés érvényben lévő, Ecser Településrendezési Tervében  

szereplő tervezett út építésének lehetőségét ne zárja ki. 

Az Önkormányzat hozzájárulásának feltétele, hogy a kérelmező írásban vállalja, hogy 

az építési beruházás elkészülte után semmilyen követeléssel nem áll elő a zaj, rezgés, és 

egyéb kár ügyben.  

A Szinter Ecser Kft. az ingatlanán úgy helyezze el az épületet, hogy az a tervezett út építését 

lehetővé tegye. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Horváth Tamás képviselő: Bár nem szabtuk feltételnek, de az út, kerítés kérdést jelezzük 

feléjük.  

 

Gál Zsolt polgármester: Lehetne településfejlesztési szerződést kötni a céggel a hozzájárulás 

miatt. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: A Szinter Ecser Kft. kivonatta azt a területet; erről földhivatali 

bejegyzése is van. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Településszerkezeti Tervben még úgy szerepel: a Kök jelű 

közlekedési övezet; különleges, gazdasági és közlekedési funkciójú területként van 

bejegyezve.  

 

Gál Zsolt polgármester: A monori földhivatal hibázott, vissza is vonathatnánk a határozatot. 

Úgy kaptak engedélyt, hogy nem vették figyelembe a szerkezeti tervünket. De nem az a cél, 

hogy ne támogassuk a fejlesztési elképzelésüket. 

 

 

15.)  Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal megállapodás kötése 

 

Gál Zsolt  polgármester: Két külterületi csatorna ügyében keresett meg minket a társulat, 

először 2 millió + ÁFA feletti összegről beszélt. A külterületi csatornák karbantartását tavaly 

önkormányzati feladatként kaptuk meg; ezt a munkát régen ők végezték. A testület korábbi 

ülésén úgy gondolta, hogy az  EKO Kft.-hez vegyünk fel embert és végezzük mi el a 

munkát,  ha nem tudunk megegyezni egy kedvezőbb árban. Egyeztetés során kiderült, hogy 
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nem teljesen pontos az ő felmérésük. Az új ajánlatban javították az önkormányzati tulajdont 

érintő szakaszt. Többszöri megkeresésünkre megérkezett a válasz,  első évben 1.211 eFt + 

ÁFA összegért vállalják. Ez a következő években kb. 30 %-kal kevesebb összegből jön ki. 

Azért ennyi most, mert elhanyagoltak a csatornák.  Fa méretű növények vannak benne, ezt 

ki kell szedni. Körbenéztük, egy-másfél hónapos munka, ha többen végzik. Úgy gondolja, 

hogy az eredeti árnál fele annyit kell fizetni, már sokkal elfogadhatóbb az ajánlat.  

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Mikorra kell megcsinálni? 

 

Gál Zsolt polgármester: Tavaly januárra, mivel innen önkormányzati feladat.  Ha bármilyen 

belterületi csapadékvíz, vagy más gond adódik a településen, akkor rögtön meg fognak 

minket büntetni, mert nem kezeljük kellően és megbírságolnak. Szavazzuk meg a jelenlegi 

ajánlat szerint; remélhetőleg leveszik az önkormányzatok válláról ezt a gondot. Kéri a 

testület felhatalmazását. 

 

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

határozatot hozta: 

130/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Dunavölgyi Vízgazdálkodási 

Társulattal a módosított árajánlat alapján az Ecser közigazgatási 

területén lévő 0141/3. hrsz. és a 0146/3. hrsz. csatornaszakaszok 

2017. évi egyszeri fenntartási munkálataira a megállapodást az  

előterjesztés szerint kösse meg 1.211.000 Ft + 27 % áfa összegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

16.)  Bp. XIV. kerület Hungária krt. TSZT  

 

Gál Zsolt  polgármester: Már korábban is tárgyalta a témát a testület. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Foglalkoztunk a Stadionok metró állomás építésénél a TSZT 

módosítással.  Javasolja, hogy a korábbi testületi döntésnek megfelelően továbbra is részt 

kívánunk venni az eljárásban. A határozat szövegezése megegyező, mint amit korábban 

írtunk, ezt fogadjuk el. Különösebb észrevételünk nincs. 

 

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

határozatnak megfelelő szövegezést: jelezzük, hogy vegyék figyelembe az ecseri TSZT-t és 

a továbbiakban részvétel az eljárásban. 

 

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

határozatot hozta: 

131/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Budapest XIV. kerület Hungária krt. – 

Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által határolt területre vonatkozó   

vonatkozó TSZT módosítását.  

Ecser Önkormányzata a további eljárásban részt kíván venni; 

a megküldendő anyagokat elektronikus úton kéri továbbítani. 
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A testület kéri, hogy a tervezés során vegyék figyelembe 

Ecser nagyközség elfogadott településszerkezeti és szabályozási terveit. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

17.)  Polgármesteri Hivatal bővítés közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 

Gál Zsolt  polgármester:  A Polgármesteri Hivatal bővítésére elkészültek a kiviteli tervek, a 

beárazása folyik. Közbeszerzés kiírására van szükség mindenképpen. Kértünk be ajánlatot 

Szabó Krisztiántól, aki 260 eFt-ért a beruházás teljes közbeszerzési részének a levezénylését 

vállalja. Ilyen árban nem fogunk ajánlatot kapni. Javasolja, kössenek vele szerződést. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen még nem volt egyértelmű a keret 

összeg, de javasolták Szabó Krisztián felkérését szakértőnek. 

 

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

határozatot hozta: 

132/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Polgármesteri Hivatal bővítési munkálatainak 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával Szabó Krisztián 

közbeszerzési szakértőt bízza meg. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban  

szereplő 260.000 Ft összegben a megbízási szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

18.)  Szociális bérlakások kéményeinek felújítása 

 

Gál Zsolt  polgármester: A két bérlakásunk kéménye olyan állapotban, hogy nem 

üzemeltethető tovább; szükséges felújítani és/vagy újjáépíteni. Ez teljes visszabontást, vagy 

csak a tetősíkig történő bontást jelent.  Erre még pontos összeg átcsoportosítását nem tudják 

meghatározni.  Ha 300 eFt alatti összeg, akkor csináltathassuk meg az EKO Kft.-vel. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Szerinte egyszerű kéményekről van szó, nem lesz magasabb 

összeg. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a testület felhatalmazását, hogy br. 300 eFt keretösszegben 

szerződést köthessen az EKO Kft.-vel a kémények felújítására. 

 

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

határozatot hozta: 

133/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Steinmetz u. 2. és a  

Hunyadi u. 19. sz. alatti szociális bérlakások kémény felújítási 

munkálataira kössön szerződést br. 300 eFt keretösszegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  2017.X.15-ig 
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Gál Zsolt polgármester:  A következő napirendek - 19.)  „Ecserért” kitüntetésre beérkezett 

javaslatok elbírálása; 20.)  Személyi ügy; - ismételten személyi kérdést érintenek, ezért 

19.20 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 19.35 órakor nyílt ülésként folytatódik.   

Kun Attila visszajön a terembe. 

 

Gál Zsolt polgármester: Tájékoztatja Kun Attilát a testület döntéséről.   

 

 

21.)  A Majális értékelése 

 

Gál Zsolt polgármester: Az intézményvezető kiküldte a majális értékeléséről szóló 

tájékoztatót és elszámolást. Kicsit nehéz volt a szervezés, hiszen az előkészítést még az 

előző vezető Kata indította el, időközben mondott fel. Ettől függetlenül jól sikerült a 

Majális, a visszajelzések pozitívak voltak. A technikai feltételek biztosításánál a pályán az 

áramlekötés miatt az ELMŰ-vel a szerződéskötés nehézséget okozott. Pozitívum, hogy a 

sátor és színpad letakarása jó volt. A beszámoló elszámolás részt is tartalmazza. Ebből 

látszik, hogy a keretösszegbe belefértünk.   

 

Kun Attila megbízott 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 szintén 4 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönjük minden közreműködő munkatársnak a Majális 

megrendezését. Kéri az elfogadásra vonatkozó  szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

136/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2017. évi Majálisról szóló beszámolót és 

 pénzügyi elszámolást. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Kun Attila  mb.  művelődési ház igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

22.)  Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

 

Gál Zsolt  polgármester: Minden évben beadjuk a közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázatunkat. A támogatással lényegében  áfa mentesen tudjuk beszerezni a szükséges 

eszközöket. Tavalyi pénzből is maradt még, amit nem használtunk fel.  Javasolja most is 

adjuk be. A felmérést követően meglátjuk, hogy mire lesz szükség.  Bár ennél a pályázatnál 

nagy az önerő. Ha sikerül megint nyerni, akkor meglátjuk, hogy mire lesz szükség és 
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felhasználjuk. Ha később úgy döntünk, hogy nem akarjuk felhasználni,  akkor nem élünk 

vele.  Jövő hét végéig VI. 23-ig kell benyújtani a pályázatot.  Meg kell fogalmazni a célokat, 

de nem feltétlenül szükséges erre felhasználni.  Javasolja, hogy az igazgató 2 millió Ft 

keretösszegben dolgozzon ki eszközlistát , amit a pályázathoz be tudunk nyújtani. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság javasolja, hogy 

induljunk ezen a pályázaton. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság részéről is támogatjuk a részvételt. 

 

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

határozatot hozta: 

137/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert és a művelődési ház igazgatóját, 

hogy a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot 

2  millió Ft-os önrésszel nyújtsa be. 

Megbízza továbbá a művelődési ház igazgatót, hogy dolgozzon ki 

egy eszközlistát a javasolt beszerzésekre, melyről a testület a pályázat elbírálása után az 

összeg ismertté válása után kíván dönteni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Kun Attila mb.  műv.ház igazgató 

Határidő: 2017. VI. 23. 

 

 

23.)  Autóbusz várók építése 

 

Gál Zsolt  polgármester: Most végre meg tudjuk valósítani az új buszvárók építését. A régi 

vonalon fa buszvárókat, az új részen polikarbonát fedelű várókat építenénk.  A 6-os őrháznál 

nagy méretűt állítanánk, a másik két részen csak kisebb fér el. Ezek teljes bekerülési 

költsége hozzávetőlegesen van meg. Maga a váró 600-800 eFt, + telepítési és építési költség; 

a váróban az aljzat kialakítás;  hirdetőtábla és szemeteskuka elhelyezés is szükséges. Kéri a 

testületet, hogy br. 5 millió Ft keretösszeget biztosítson a telepítésre és bízzuk meg az EKO 

Kft.-t a végrehajtásra.   

 

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

meghatározását az új buszvárók telepítésére. 

 

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

határozatot hozta: 

138/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy bízza meg az EKO Kft.-t buszvárók és kiegészítő 

utcabútorok (hirdetőtábla és szemetes) beszerzésével és elhelyezésével. 

A testület a beruházásra br. 5 millió Ft keretösszeget biztosít utólagos elszámolással. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2017. VIII. 31. 
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Szilágyi Szilvia képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy a 6-os őrháznál a Pest felé menő 

buszmegállóhoz járda építése is szükséges. 

 

 

24.)  Közbeszerzési szakértő megbízása Kálváriai utcák útépítésére 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az Újhelyi, Cserfa, Mikla Pál utca felső szakaszának útépítésére 

közbeszerzési referenst kell kiválasztanunk. Szabó Krisztián  300 eFt-os ajánlatot adott.  

Szóban egyeztettem vele és jeleztem, hogy az  Arany János utca útépítését is szeretnénk 

megvalósítani az idén. 250 eFt-ért megcsinálja mindkettőt, ha csak az egyikkel bízzuk meg, 

akkor 300 eFt.  Külön kell szavazni mindkét a területre közbeszerzési megbízásra. Javasolja 

a két közbeszerzéssel megbízni. 

 

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

határozatot hozta: 

139/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kálvária lakódombon lévő utcák közül az Újhelyi József, a Cserfa és a Mikla Pál utca felső 

szakaszának útépítési munkálatainak 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával Szabó Krisztián 

közbeszerzési szakértőt bízza meg. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban  

szereplő 250.000 Ft összegben a megbízási szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: szerződéskötésre 2017. VII. 15. 

 

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

határozatot hozta: 

140/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Arany János utca útépítési munkálatainak 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával Szabó Krisztián 

közbeszerzési szakértőt bízza meg. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban  

szereplő 250.000 Ft összegben a megbízási szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: szerződéskötésre 2017. VII. 15. 

 

 

25.)  EKO Kft.-vel kötött szerződés hosszabbítás 

 

Gál Zsolt polgármester: Az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodás 

meghosszabbítását javasolja változatlan feltételekkel  szeptember 30-ig. Az őszi ülésen 

döntünk, hogyan képzeljük a további együttműködést. 

 

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

határozatot hozta: 

141/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Önkormányzat és az EKO Kft. között megkötött  
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megállapodást 2017. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30-ig 

 

 

26.)  Kulturált Települési Környezet Díj pályázat 

 

Gál Zsolt polgármester: Kulturált Települési Környezet díjra pályázat kiírásra került.  Tavaly 

nem indultunk, mivel úgy változtak meg a feltételek, hogy Pest megyében csak egy település 

kaphatja meg.  Szentendrével és Váccal nem érdemes versenyezni. Kéri, hogy a testület 

döntsön, beadjuk-e  július 24-ig a pályázatunkat? Ilyen címet nyert már el Ecser. Akkor 

egyszerre több település is megkaphatta a megyében ezt a címet. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Mennyibe kerül? 

 

Gál Zsolt polgármester: Külön pályázati díja nincs, csak ki kell dolgozni a pályázatot.   

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Ő erről nem támogatja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazatokat. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal  és 3 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

142/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy az önkormányzat pályázzon 

a Pest Megyei Önkormányzathoz a „Kulturált Települési Környezet „ díjra. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

27.)  Iskolai fűtés termosztát  beszerelése 

 

Gál Zsolt polgármester: Iskola fűtésével kapcsolatban 2013-ban végrehajtott 

fűtéskorszerűsítés részeként biomassza kazánokat szereltünk fel, és megtörtént a gázkazánok 

cseréje is. Folyamatos műszaki probléma adódik abból, hogy az új kazánok csak a külső 

hőmérsékletet érzékelik és nem igazodnak a benti hőmérséklethez. Emiatt belső 

termosztátokat kellene elhelyezni. 4 db elhelyezését javasolta a kazán gyártó cég. Ezekkel az 

eszközökkel a belső hőmérsékletet mi szabjuk meg. 160 eFt körüli összeg az eszközigénye 

és ehhez még a villanyszerelés és vezeték kiépítés szükséges; nagyságrendileg 80 eFt.  

Javasolja, bízzuk meg az EKO Kft. - mivel ők az üzemeltetői a rendszernek -, hogy a 

termosztát beépítését végezzük el.  

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Számlázzuk le a KLIK-nek. 

 

Horváth Tamás képviselő: Külön határozatot nem hoztunk, de a polgármesteri beszámolóban 

elhangzottak között ezt is támogattuk. 

 

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

határozatot hozta: 
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143/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza az EKO Kft.-t, hogy a Laky Ilonka Általános Iskolában 

4 db belső hőmérséklet mérésére alkalmas termosztát beszerzését, valamint 

azok felszerelését 240 eFt + ÁFA keretösszegben, utólagos elszámolással végezze el. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

  Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2017. október 15-ig 

 

 

28.)  Fűkasza vásárlás 

 

Gál Zsolt polgármester:  Tavaly úgy döntött a testület, hogy a közterületi fűkaszálási 

létszámot bővítjük egy fővel.  Időközben az elöregedett fűkaszagép tönkre ment. Ezért újat 

kell venni. Egy jó minőségű  Stihl fűkasza ára 250 eFt +ÁFA. Javasolja vásároljon az EKO 

Kft. fűkaszát a fenti összegben. Ezt a Pénzügyi Bizottság is támogatta. 

 

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

határozatot hozta: 

144/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az EKO Kft. részére 250 eFt + ÁFA összeget biztosít  

1 db Stihl típusú fűkasza vásárlásra. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2017. VI. 30. 

 

 

29.) Hulladék elszállítás költsége 

 

Gál Zsolt  polgármester: A szemétszedési akciónál a bevezető útjaink környezetében 

összegyűjtöttük az illegálisan lerakott hulladékot. A közútkezelővel úgy állapodtunk meg, 

hogy vállaltuk az elszállításban közreműködünk. A Magyar Közút Kht. néhány konténert 

elvitt, de 10 konténernyit mi szállítottunk el a bányába.  Ellentételezése 200 eFt kifizetését 

javasolja az EKO Kft.-nek. 

 

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

határozatot hozta: 

145/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a község területén végrehajtott szemétszedési akció keretében 

összegyűjtött hulladék elszállításának és lerakási díjának költségeire 

200 eFt-ot biztosít az EKO Kft. részére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2017. VI. 30. 
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30.)  Kistraktor beszerzés ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Eddig a fűnyíráshoz rendelkezésünkre állt a Sportkörtől egy fűvágó 

kistraktor, ami tavaly meghibásodott, nem javítható. Ez nagyban segítette a közterületek 

rendben tartását.  Ajánlatokat kért be használt traktorok beszerzésre: 500-600 eFt összegben 

talált. A bizottsági ülésen felvetődött,  hogy más típusú gépet kellene venni. Nem olyat, 

amelyik alatta lévő kasza vágja a füvet,  hanem előtte lévő, emelhető karral van ellátva. Így 

egyenetlen területet is tudna nyírni. Ezek közül van olyan, ami kevésbé márkás 700-800 eFt, 

a márkás 1 millió fölött van.  Ha eladjuk az MTZ traktort,  kb. 500 eFt értékben, akkor 

lehetséges egy zárt fülkéjű traktor vásárlás, amire  fűkasza szerelhető. Csak hozzávetőleges 

ajánlatokat nézett,  kb. 2-3 millió Ft használtan.  Most még döntés nem szükséges, de azért 

kell beszélni erről, hogy mi a testület meglátása az új gép beszerzésénél. A nagyobb gép 

külterületi utak mellett is nyírni tud, vagy maradjon az eredeti ötlet a kis gépre, ami csak a 

belső részeken tud kaszálni?  

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Az MTZ-nek mi a baja? 

 

Gál Zsolt polgármester: Nagyon régi már a gép. A fő problémája, hogy a korának megfelelő 

állapotban van. Mivel lesz rendkívüli ülés, ott el tudjuk dönteni. Ebben még nem kér 

szavazást. 

A rendkívüli testületi ülés várható 26-ai héten lesz valamikor. Biztosan a közbeszerzés miatt 

tartani kell rendkívüli ülést. Előre jelzi, hogy a nyár folyamán valószínűleg 3 ülésre szükség 

lesz. 

 

 

31.) Rákóczi utcai parkoló építése  

 

Gál Zsolt polgármester: Korábban döntött a testület a parkoló terveztetésről. Engedélyeztetési 

folyamat zajlik.  Az árok becsövezése és befedése és parkoló kialakítása a cél. A tervező 

által megadott árazott költségvetés szerint kb. 10 millió + ÁFA.  Ehhez nyertünk 

Hungarocontroltól 3 milliót.  Nem közbeszerzés köteles, Javasolja bízzuk meg az EKO  Kft. 

a kivitelezési munkákkal. Bár várhatóan lesz még ehhez kapcsolódó fizetési 

kötelezettségünk. A kormányhivatal felé kell fizetni és a forgalomtechnikát a közútkezelő 

felé is kell fizetni. A Kormányhivatalnak fizetendő összeg kb. 400-600 eFt.  + 400 e Ft a 

közútkezelői. Összességében plusz kb. 1 millió.  Javasolja a testületet, hogy bízza meg a 

polgármestert kössön szerződést EKO Kft-vel keretösszegben és utólagos elszámolással 

 

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

határozatot hozta: 

146/2017.(VI.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy kössön szerződést az EKO Kft.-vel 

a Rákóczi utcai parkoló kialakítási munkálataira 10 millió Ft + ÁFA 

keretösszegben.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

Határidő: kivitelezésre: 2017. november 15. 

     szerződéskötésre: jogerős hatósági engedély után 
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32.)  Andrássy utcai óvoda támogatás ügye.  

 

Gál Zsolt  polgármester: Az Andrássy utcai Óvodát a  Tízpróba Magyarország Kft. támogatni 

kívánja 50 eFt értékben.  

 

Barta Zoltán jegyző: A támogató egy nyilatkozatot kér, amit mi nem tudunk kiadni. A 

társasági adó jogszabálynak megfelelő nyilatkozatot várják tőlünk.  

 

Horváth Tamás képviselő: Megkérték, segítsünk abban, hogy valamilyen alapítványon 

keresztül ez a pénz az Óvodához juthasson.  Só-szobát akartak kialakítani, ehhez a szülők is 

igyekeztek pénzt szerezni cégen keresztül. 

 

Pokornyi Róbertné: Olyan nyilatkozatot, igazolást várnak, hogy a támogatást le tudják írni az 

adójuktól.  Mi nem adhatunk ki ilyen igazolást, mert költségvetési szervként nem vagyunk 

jogosultak. 

 

Gál Zsolt polgármester: Horváth Tamás képviselőnek válaszolva elmondja, hogy nem 

ugyanerről a cégről volt szó a só-szoba kialakítás okán.  Itt nem is ekkora összegről 

beszélünk.  

 

Kisebb vita alakul ki, hogyan lehetséges a támogatás igénybevételéről.  

 

Gál Zsolt polgármester: További egyeztetés szükséges a támogatás elfogadásáról. Nem kér 

testületi döntést. 

 

 

33.)  Az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló és a köztisztviselők juttatásáról szóló 

rendeletek módosítása 

 

Barta Zoltán jegyző:  A miniszterelnökség utasította a Kormányhivatalokat vizsgálják meg az 

önkormányzatok  az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló rendeleteiket.  A Törvényességi 

Főosztály észrevételt tett az anyakönyvi rendeletünkkel kapcsolatban. Jelezte, hogy nem 

ebben a rendeletben kell a ruházati juttatást szabályozni. Javasolja, hogy ezek a részek 

kerüljenek ki az anyakönyvi rendeletünkből és a köztisztviselők juttatásáról szóló  

rendeletbe kerüljön bele. A jogszabály preambulumában szereplő törvényi hivatkozás 

módosulása miatt az anyakönyvi rendelet új jogszabály megalkotását teszi szükségessé. 

Külön szavazással kell döntenie a testületnek. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Szavazásra bocsátja a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjairól és az anyakönyvvezetők 

díjazásáról szóló rendeletet. Ez már nem tartalmazza a munkaruha juttatást. 

 

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

alábbi rendeletét: 

8/2017.(VI.15.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól, ellentételezéséről és az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló 

8/2017.(VI.15.) önkormányzati rendeletét. 
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Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi törvény 19.§. (1)-(2) bekezdésében és 96.§. a.)-b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§. 
(1)   A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést a jegyző engedélyezi, melynek eljárási 

költsége a mindenkori eljárási illeték mértéke.  

(2)   A hivatali helyiségen (házasságkötő terem) kívüli házasságkötést a jegyző 

engedélyezi, melynek eljárási költsége a mindenkori eljárási illeték mértéke. 

(3)   Amennyiben a jegyző engedélyezi a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, abban 

az esetben a házasulandók kötelesek 40.000.-Ft szolgáltatási díjat befizetni az 

önkormányzat házi pénztárába. Közeli halállal fenyegető házasságkötés esetén, a 

házasságkötő termen kívüli házasságkötés térítésmentes. 

(4)   A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetében a házasulandók kötelesek 

gondoskodni arról, hogy a  házasságkötési szertartás ünnepélyes körülmények között,  

és a megfelelő technikai eszközök biztosításával kerüljön lebonyolításra, továbbá 

kötelesek gondoskodni az anyakönyvvezető és segítője a helyszínre történő és a 

szertartást követő szállításáról. 

2.§. 
(1)   Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túli házasságkötés lebonyolításáért   

br.12.000.-Ft díjazás illeti meg. 

(2)   Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításáért   

br.20.000.-Ft díjazás illeti meg. 

(3)   Az anyakönyvvezetőnek a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén, a felvett 

ruházati költségtérítés időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselő 

végkielégítésre jogosult, továbbá, ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő 

nyugdíjazása, vagy halála miatt szűnik meg. 

(4)   A közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladó szünetelése esetén, vagy ha a 

közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, szűnik meg, a ruházati költségtérítés 

időarányos része jár.  

(5)  A hivatali munkaidőn túli (házasságkötő teremben történő) többletszolgáltatás 

ellentételezéseként, a házasulandók kötelesek az önkormányzat házi pénztárába 

20.000.-Ft szolgáltatási díjat megfizetni. 

3.§. 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés ellentételezéséről és az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló 

4/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletbe kerülne be az 

anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése. Kéri a szavazatokat a rendelet módosítására. 

 

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

alábbi rendeletét: 

9/2017.(VI.15.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 9/2017.(VI.15.) önkormányzati rendeletét 
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az Ecseri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól szóló 

5/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. 

(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§. (3)-(4) bekezdése, a 236.§. (4) 

bekezdése, és a 237.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

1. § 

A rendelet az alábbi 2/A. §-al egészül ki: 

Az anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 

(1) A jegyző az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetők 

részére évente egy alkalommal, tárgyév március 15-éig történő kifizetéssel br. 60.000 

Ft  összegű ruházati költségtérítést biztosít. 

(2) A kifizetett ruházati költségtérítés felhasználása és elszámolása az alábbiak szerint 

történik: 

a.) az anyakönyvvezető köteles a támogatás összegével az Ecseri Polgármesteri 

Hivatal nevére és címére szóló, a számviteli szabályoknak megfelelő számlával, 

utalást követő 30 napon belül elszámolni, 

b.) a számlán feltüntetett vásárlási időpontként az adott év január 1-től az elszámolás 

időpontjáig terjedő időszak szerepelhet, 

c.) a számlákon megnevezhető : 

ca.) felsőruházati termék: ruha, szoknya, kosztüm, blúz, nadrág, zakó, ing, blézer, 

felső, 

cb.) lábbeli : szandál, cipő, csizma, 

cc.) kiegészítők: sál, harisnya, öv,  

cd.) lehetőség van a ruházati termék és kiegészítő egyedi elkészítésére is, ehhez 

szolgáltatói számlát kell hozni, megnevezve a kész terméket.      

2. § 

A rendelet az alábbi 2/B. §-al egészül ki: 

Az anyakönyvvezető segítőjének díjazása 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli  anyakönyvi eseményben közreműködő, segítő 

anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt bruttó 6.000.-Ft; külső helyszínen bruttó 10.000 Ft 

díjazás illeti meg.    

(2) A közreműködő, segítő anyakönyvvezető (1) bekezdés szerinti díjazása havonta, a 

tárgyhót követő 8. napig, utólag kerül elszámolásra.  

3. § 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán  sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

34.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   
 

Gál Zsolt polgármester: Az elmúlt időszakban néhány peres ügy állásáról szeretne 

beszámolni. A nagy perben az Ítélőtábla előtt voltunk a múlt héten. Úgy döntött a bíró, hogy 

a pert részben I. fokra visszautalja, ill. részben módosítással helybenhagyja. Megállapította, 
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hogy a perben résztvevő 7- 9 cég közül 2 legitim. A kártalanításban, kártérítésben indított 

pert nem utasította el a bíró, hanem felszólította a felperest, hogy pontosítsa mekkora 

összegről van szó, erről az I. fok döntsön. Az Ecser névhasználattal kapcsolatban is volt 

tárgyalás,  dr. Gózony Gábor, Szeverné Csekei Csilla, Horváth Tamás képviselőket és Barta 

Zoltán jegyző urat meghallgatta a bíróság. Döntés még nem született, az alperes kérésnek 

megfelelően Hosszú János volt képviselőt is meg fogja hallgatni.  Ott történt egy beadvány 

az alperes részéről, amit még nem ismerünk. A közigazgatási pereinkben mára kiírt tárgyalás 

elnapolásra került, a jövő hét után meg lesz tartva.  Az ügyvédi információnk az, hogy 

ezeket megtartják.  

A hétvégén Úrnapi körmenet lesz és Búcsú is egyben; pénteken ballagás.  Mindenkit 

szeretettel várnak a rendezvényekre.  

A tegnapi napon tárgyalt a DPMV Zrt. vezetőjével. Bár csak szóban ígérte meg, hogy az 

Arany J. utcai vízvezeték teljes cseréjét végrehajtják. Utána tudjuk a burkolatot elkészíteni.  

A vezeték cserét magára vállalta a cég a bérleti szerződésünk terhére. A beruházás 40 

milliós, ez hosszú távon - évente kb. 6-8 millió Ft beszámítással térül meg. A bérleti díj 

ténylegesen befolyni úgysem fog, hiszen az üzemeltetés folyamatos költséggel jár. Ezzel a 

megoldással az önkormányzatnak most nem jelent konkrét kiadást a vezeték csere.  

Az Andrássy utcai Óvodába  kérte a vezető, hogy tegyenek redőnyt azokra az ablakokra, ahol 

délután alszanak a gyerekek. Ezt a feladatot megbeszéltük az EKO Kft. ügyvezetőjével; a 

költségvonzata  kb. 100 eFt összeg. 

Kéri a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

147/2017.(VI.14.)  sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Minden témát érintettek. 

 

Horváth Tamás képviselő: Volt egy napirend, amit nem tárgyalt a testület.   

 

Gál Zsolt polgármester: A következő téma személyi kérdést érint, ezért 20.19 órakor zárt ülést 

rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

A személyi kérdést érintő téma lezárult, az ülés 20.22 órakor nyílt ülésként folytatódik. 
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