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JEGYZŐKÖNYV
Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 19én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.
Ülés helye:

Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme
Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.

Jelen vannak:

Gál Zsolt polgármester
Barta Zoltán jegyző
dr. Gózony Gábor, Horváth Tamás, Szeverné Csekei Csilla,
Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők
Moskovicz Miklósné (jegyzőkönyv vezetője)

Meghívottak:

I. diplomások: Sós Krisztina, Horváth Klaudia Orsolya, Balogh Tamás,
Román Roland;
Szép kert, tiszta környezet díjazottak: Jurysik Miklósné, Bagi Istvánné,
Halas János, Horváth-Kiss Márta;
dr. Fehér Edina a Vecsési Járási Hivatal vezetője
Kiss Katalin mb. iskolaigazgató,
Németh Katalin óvodavezető-helyettes (Andrássy utcai Óvoda)
Kun Attila művelődési ház mb.igazgatója

Igazoltan távol: dr. Kóspál Lajos képviselő
Gál Zsolt polgármester: Napirend előtt köszönti az I. diplomásokat, gratulál az elért
eredményekhez. Ismerteti tanulmányi helyeiket: Balogh Tamás, Sós Krisztina, Román
Roland, Horváth Klaudia Orsolya részére ajándékot és virágot ad át.
A Szép kert, tiszta környezet pályázat díjazottai részére köszöntőt mond. A Képviselőtestület a település szebbé tétele miatt indította a pályázatot. Egyre többen igyekeznek a
környezetüket szebbé tenni. Az önkormányzat szeretné kifejezni az elismerését azoknak,
akik az átlagnál többet tesznek ezért és példát mutatnak a többi lakosnak. Mind a 6 pályázót
érdemesnek tartották a díjazásra; magán személyeken kívül az óvodák is pályáztak.
Jurysik Miklósné, Bagi Istvánné, Halas János, Horváth-Kiss Márta, valamint az Andrássy
utcai Óvoda képviseletében Németh Katalin óvodavezető-helyettes részére emléktáblát és
vásárlási utalványt ad át.
A díjazottak 18.25 órakor a közös fotózás után távoznak az ülésről.
Gál Zsolt polgármester: Köszönti a napirendhez meghívottakat. Kóspál doktor úr előre
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel
határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:
1.) Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatója
Előadó: Gál Zsolt polgármester
Kiss Katalin megbízott iskolaigazgató
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2.) Andrássy utcai Óvoda beszámolója
Előadó: Gál Zsolt polgármester
Durayné Környei Emese óvodavezető
3.) Cserfa Kuckó Óvoda beszámolója
Előadó: Gál Zsolt polgármester
Petneházi Tamásné óvodavezető
4.) Az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás
Előadó: Gál Zsolt polgármester
Kun Attila ügyvezető
5.) A Szent István Napi rendezvény értékelése
Előadó: Gál Zsolt polgármester
Kun Attila megbízott művelődési ház igazgató
6.) A színpad fedés bérbeadási szerződés áttekintése, véglegesítése
Előadó: Gál Zsolt polgármester
Kun Attila megbízott művelődési ház igazgató
7.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Gál Zsolt polgármester
8.) 2017. I. félévi pénzügyi tájékoztató
Előadó: Gál Zsolt polgármester
9.) A helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Barta Zoltán jegyző
10.) Rendelet alkotása a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról
Előadó: Barta Zoltán jegyző
11.) Partnerségi rendelet alkotása
Előadó: Barta Zoltán jegyző
12.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés ÖKOVÍZ Nonprof. Kft.-vel
Előadó: Gál Zsolt polgármester
13.) MÁV Zrt.-vel kötendő szerződés
Előadó: Gál Zsolt polgármester
14.) Az Ecseri Önkormányzati Konyha SzMSz módosítása
Előadó: Gál Zsolt polgármester
15.) Az Ecseri Önkormányzati Konyha Házirendjének elfogadása
Előadó: Gál Zsolt polgármester
16.) Szociális étkeztetés Szakmai Program módosítása
Előadó: Gál Zsolt polgármester
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17.) A Pest Megyei Rendőrség támogatásról szóló határozat módosítása
Előadó: Gál Zsolt polgármester
18.) Bp. XVII. ker. Önkormányzat Településképi rendeletének véleményezése
Előadó: Gál Zsolt polgármester
19.) Pest Megyei kitüntetésekre javaslat
Előadó: Gál Zsolt polgármester
20.) Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz történő csatlakozás
Előadó: Gál Zsolt polgármester
21.) Ajánlat „Virágzó Magyarország” film készítésére
Előadó: Gál Zsolt polgármester
22.) Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntések
Előadó: Gál Zsolt polgármester

Zárt ülés

23.) Ingatlan adásvételi ajánlat
Előadó: Gál Zsolt polgármester

Zárt ülés

24.) Beszámolók
a) Polgármesteri beszámoló
- EKO Kft. traktor csere kérelme
- Szent Imre utca állapota
- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat felhasználási javaslat
b) Bizottsági beszámolók
25.) Képviselői kérdések, vélemények
26.) Egyebek
Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokban szeretne módosítást:
23. ponthoz még egy ingatlan adásvételi ajánlata érkezett; ill. utána egy új napirend
felvételét javasolja: Az Arany János utca szilárd útburkolat tervezése. A többi pont
sorrendisége marad.
Módosított napirendi pontok:
1.) Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatója
2.) Andrássy utcai Óvoda beszámolója
3.) Cserfa Kuckó Óvoda beszámolója
4.) Az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás
5.) A Szent István Napi rendezvény értékelése
6.) A színpad fedés bérbeadási szerződés áttekintése, véglegesítése
7.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
8.) 2017. I. félévi pénzügyi tájékoztató
9.) A helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata
10.) Rendelet alkotása a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról
11.) Partnerségi rendelet alkotása
12.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés ÖKOVÍZ Nonprof. Kft.-vel
13.) MÁV Zrt.-vel kötendő szerződés
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14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)

Az Ecseri Önkormányzati Konyha SzMSz módosítása
Az Ecseri Önkormányzati Konyha Házirendjének elfogadása
Szociális étkeztetés Szakmai Program módosítása
A Pest Megyei Rendőrség támogatásról szóló határozat módosítása
Bp. XVII. ker. Önkormányzat Településképi rendeletének véleményezése
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz történő csatlakozás
Ajánlat „Virágzó Magyarország” film készítésére
Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntések
Zárt ülés
Ingatlan adásvételi ajánlat
Zárt ülés
Az Arany János utca szilárd útburkolat tervezése
Beszámolók
a) Polgármesteri beszámoló
- EKO Kft. traktor csere kérelme
- Szent Imre utca állapota
- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat felhasználási javaslat
b) Bizottsági beszámolók
26.) Képviselői kérdések, vélemények
27.) Egyebek
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat és azok
sorrendiségét.
Elfogadott napirendi pontok:
1.) Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatója
2.) Andrássy utcai Óvoda beszámolója
3.) Cserfa Kuckó Óvoda beszámolója
4.) Az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás
5.) A Szent István Napi rendezvény értékelése
6.) A színpad fedés bérbeadási szerződés áttekintése, véglegesítése
7.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
8.) 2017. I. félévi pénzügyi tájékoztató
9.) A helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata
10.) Rendelet alkotása a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról
11.) Partnerségi rendelet alkotása
12.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés ÖKOVÍZ Nonprof. Kft.-vel
13.) MÁV Zrt.-vel kötendő szerződés
14.) Az Ecseri Önkormányzati Konyha SzMSz módosítása
15.) Az Ecseri Önkormányzati Konyha Házirendjének elfogadása
16.) Szociális étkeztetés Szakmai Program módosítása
17.) A Pest Megyei Rendőrség támogatásról szóló határozat módosítása
18.) Bp. XVII. ker. Önkormányzat Településképi rendeletének véleményezése
20.) Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz történő csatlakozás
21.) Ajánlat „Virágzó Magyarország” film készítésére
22.) Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntések
Zárt ülés
23.) Ingatlan adásvételi ajánlat
Zárt ülés
24.) Az Arany János utca szilárd útburkolat tervezése
25.) Beszámolók
a) Polgármesteri beszámoló
- EKO Kft. traktor csere kérelme
- Szent Imre utca állapota
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- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat felhasználási javaslat
b) Bizottsági beszámolók
26.) Képviselői kérdések, vélemények
27.) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1.) Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatója
Gál Zsolt polgármester: Az írásbeli tájékoztató kiküldésre került; felkéri Kiss Katalin
igazgatót, hogy egészítse ki előterjesztését.
Kiss Katalin iskolaigazgató, meghívott: Az írásos anyag nagyobb vonalaiban 2016-17-es
tanévben elvégzett munkát és statisztikai adatokat tartalmaz. Az intézmény nevében szeretné
megköszönni, hogy bár a működtetést is átvette az állam, ettől függetlenül, mint jó gazda
gondoskodik az intézményről és minden támogatást megkapnak az önkormányzattól.
Gál Zsolt polgármester: A további jó együttműködés egyik fontos pontja, hogy beszámolnak
egymásnak a munkájukról. Elég tartalmas volt a tájékoztató; jó látni, hogy mit végeznek.
Továbbra is segítik az iskolát, hiszen a mi gyerekeink járnak oda. Kéri a tájékoztató
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
164/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Laky Ilonka Általános Iskola 2016/2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.) Andrássy utcai Óvoda beszámolója
Gál Zsolt polgármester: Minden képviselő megkapta az írásos anyagot. Az Andrássy utcai
Óvoda vezetője előre jelezte, hogy nem tud megjelenni az ülésen. Az intézmény
képviseletében jelen van Németh Katalin óvodavezető-helyettes.
Németh Katalin óvodavezető-helyettes, meghívott: A beszámolóval kapcsolatban nincs
más kiegészíteni valója; az óvodavezető elkészítette az írásbeli részletes beszámolót.
Gál Zsolt polgármester: Hivatalosan szeptember 1-től új vezető-helyettese van az óvodának.
Az előző helyettes megbízása lejárt. A terem elválasztó fallal kapcsolatban keresünk még
további megoldást. Kéri a testület szavazatait a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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165/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta az Andrássy utcai Óvoda 2016/2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Durayné Környei Emese óvodavezető
Határidő: azonnal
Kiss Katalin és Németh Katalin 18.30 órakor távoznak az ülésről.
3.) A Cserfa Kuckó Óvoda beszámolója
Gál Zsolt polgármester: A Cserfa Kuckó Óvoda vezetője nem tudott megjelenni az ülésen,
mert egy hetes továbbképzésen van Szegeden. A beszámoló kiküldésre került. Kérdés esetén
továbbítja, vagy rögtön megválaszolja. Hozzászólás nem történt. Kéri a testület szavazatait
a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
166/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Cserfa Kuckó Óvoda 2016/2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Petneházi Tamásné óvodavezető
Határidő: azonnal
4.) Az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás
Gál Zsolt polgármester: Az EKO Kft.-vel az együttműködési megállapodást év elején
megkötöttük, és abban maradtuk, hogy a szeptemberi ülésen átbeszéljük a tapasztalatokat.
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen azt javasolták a testületnek, hogy a
jelenleg hatályos szerződés hosszabbításra kerüljön ez év december 31-ig, a felülvizsgálata
után 2018. évre kössön az Önkormányzat új megállapodást.
Gál Zsolt polgármester: Minden évben felülvizsgáljuk a megállapodásainkat, a Pénzügyi
Bizottság javaslatának megfelelően, javasolja ő is a szerződés meghosszabbítását és új
megkötését 2018. évre.
Dr. Gózony Gábor képviselő: Arról beszéltünk, hogy 2018. januárban újat kell majd kötni.
Ehhez kérik Kun Attila ügyvezetőtől, hogy írja össze milyen feladatokhoz mire van
szüksége. Ha tudjuk, hogy milyen munkákhoz milyen eszközökre van szükség, akkor a
szükséges irányba lépni és segíteni tudnánk. Át kell gondolni, hogy ez a pénz elég-e a
működéshez, vagy nem elég; esetleg mihez kell még pótlás.
Horváth Tamás képviselő: A bizottsági ülésen arról beszéltünk, hogy lehetőleg novemberi
ülésen legyen egy előterjesztésünk, amiből ki tudunk indulni.
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Kun Attila ügyvezető, meghívott: Az előterjesztést elkészíti, a novemberi ülésre összeírja a
szükséges feladatokat és igényeket.
Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottsági javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
167/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
meghosszabbítja az EKO Kft. és az Önkormányzat közötti Együttműködési
Megállapodást a jelenlegi formájában 2017. december 31-ig.
Új megállapodás tárgyalására a 2017. novemberi ülésen kerül sor.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Kun Attila ügyvezető
Határidő: 2017. december 31. (a szerződés érvényességére)
2017. november 15. (a szerződés újratárgyalására)
5.) A Szent István Napi rendezvény értékelése
Gál Zsolt polgármester: A Szent István Nap minden évben augusztus 20-án tartott
rendezvény. Bár a sportpályán falunapi jelleggel a tűzijátékhoz kapcsolódó szórakoztató
műsor 19-én volt, de a protokolláris megemlékezés ünnepség 20-án. A lebonyolításról a
beszámolót elkészítette a művelődési ház, kiküldésre került az anyag.
Kun Attila mb. igazgató, meghívott: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a 19-ei délutáni és
esti programokra sokkal többen jöttek el, pedig már délelőtt is volt több érdekes, főleg
gyerekeknek szóló műsor. A 7 perces tűzijáték jól sikerült. A lakossági visszajelzés is ez
volt. Javasolja, hogy a jövőben több pénzt szánjunk erre, hosszabb időtartamú csomagot
vegyünk. A délelőtti program kevesebb hangsúlyt kapjon, inkább ebéd után kezdődjenek a
programok. Így amit itt megspórolunk, azt az esti eseményekre fordítsuk.
Szilágyi Szilvia és Dr. Gózony Gábor képviselő: Támogatják az elgondolást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
168/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2017. évi Szent István Napi rendezvény beszámolóját.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Kun Attila mb. művelődési ház igazgató
Határidő: azonnal
6.) A színpad fedés bérbeadási szerződés áttekintése, véglegesítése
Gál Zsolt polgármester: A színpad kiadás megoldásain kell gondolkodni. Ne toljuk át
tárgyévre a szerződés előkészítését, inkább ősszel tegyük meg. Így januártól megköthető a
szerződés, ne legyen tört év. Az idei évre történt megegyezés alapján készült el a jelenlegi
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szerződés, ez került kiküldésre. A mellékletben szerepel az eszközlista, amit a bérlő elvihet.
Kérdés, hogy hasonló formában vagy más módon tudjuk kiadni az eszközeinket? Egyeztetni
kell a bérlővel is, továbbra is szeretné bérelni az eszközöket?
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja, a jelenlegi
megállapodás alapján készítsük elő a szerződést egyeztetve a bérlővel. 2018. évre a
művelődési ház kösse a szerződést, ne az önkormányzat. Talán egyszerűbb, mivel a
művelődési ház kezeli az eszközöket. Tárgyévet megelőzően kerüljön megkötésre a
megállapodás, így egész évre szól. Reméli, hogy sikerül megállapodni a bérlővel és 3
esemény vonatkozásában legyen térítésmentes az önkormányzati rendezvényen való
közreműködésük.
Kun Attila ügyvezető, meghívott: Konkrétan a színpad fedésről beszélünk. Tudomása
szerint a jelenlegi bérlő mobilszínpadot már vett. Csak a fedésre vonatkozóan készüljön a
tervezet; a műszaki cikkekre nem terjed ki a megállapodás.
Gál Zsolt polgármester: Készítsük elő a jövő évi bérleti szerződést, az előző évivel
megegyező módon, a művelődési ház a szerződő, mivel ő a kezelő. A harmadik rendezvény
biztosítása is kerüljön be a szerződésbe.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
169/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a színpad fedésről szóló bérbeadási szerződése a jelenlegi
formában 2017. december 31-ig érvényben marad.
A 2018. évre vonatkozó új megállapodást a Rábai Miklós
Művelődési Ház köti.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Kun Attila mb. művelődési ház igazgató
Határidő: 2017. december 31.
7.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Gál Zsolt polgármester: A képviselő-testület éves munkaterve szerint minimum négyszer
módosítja a költségvetési rendeletét. Az anyagban szerepel a kiegészítő magyarázat, amivel
tudjuk értelmezni a módosítást. A számok tükrében látszik a változás.
Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető: Nem kívánja szóban kiegészíteni a leírtakat, a
kiegészítő magyarázat minden tartalmaz.
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja elfogadni a
költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az
alábbi rendeletét:
13/2017.(IX.20.) Önkormányzati rendelet
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a 13/2017.(IX.20.) önkormányzati rendeletét
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az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.23.) 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 2/2017.(II.22.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
767.400
e Ft bevételre
767.400
e Ft kiadásra
módosítja.
A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat:
633.094 eFt-ban
az államigazgatási feladatokat:
80.972 eFt-ban
állapítja meg.
A kiadáson belül az általános tartalékot:
1.482 e Ft-ra
a fejlesztési céltartalékot:
34.834 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
165.382
- munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót
36.087
- dologi kiadásokat
111.736
- felújításokat
201.945
- beruházási kiadásokat
146.881
- egyéb felhalmozási kiadásokat
1.631
m ó d o s í t j a.
3.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gál Zsolt sk.
Barta Zoltán sk.
polgármester
jegyző
8.) 2017. I. félévi pénzügyi tájékoztató
Gál Zsolt polgármester: Minden évben félévente, ill. negyedévente kap a testület egy
pénzügyi tájékoztatót a költségvetés alakulásáról. Az I. félévről készült el a tájékoztató.
Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiküldött
anyagot, mert annyira részletes a leírás, tartalmazza táblázatokat; a teljesítést az I. félévben.
A költségvetési szervenként, intézményenként külön-külön számszaki elemzés és szöveges
elemzés. Kiemeli, jelentős pénzeszközzel rendelkezik az önkormányzat, ez nagy örömünkre
szolgált.
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja elfogadni az I. félévi
pénzügyi beszámolót.
Gál Zsolt polgármester: Ő is örül, hogy kedvezően alakult a pénzügyi helyzetünk. A
tervezett beruházásainkat szeretnénk végrehajtani, idén vagy a jövő évben.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
170/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2017. I. félévi pénzügyi beszámolóját.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
9.) A helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata
Gál Zsolt polgármester: A népszavazásról szóló rendeletünkből a népi kezdeményezés
kikerül, marad a népszavazásról szóló rész; jogszabály változás miatt.
Barta Zoltán jegyző: El is készítettük a rendelet tervezet. Egyetlen szabályozási
lehetőségünk van. A népi kezdeményezés jogintézmény a törvényből kikerült, ezért nekünk
is törölni kell ezt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az
alábbi rendeletét:
14/2017.(IX.20.) Önkormányzati rendelet
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a 14/2017.(IX.20.) önkormányzati rendeletét
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről,
az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Helyi népszavazást kezdeményezhet a város választópolgárai legalább 25 százalékának
megfelelő számú választópolgár.
2. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
népszavazás és népi kezdeményezés egyes kérdéseiről szóló 19/2000. (X. 15.) önkormányzati
rendelete.
Gál Zsolt sk.
Barta Zoltán sk.
polgármester
jegyző
10.) Rendelet alkotása a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról
Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre került a rendelet tervezet. Ezzel kapcsolatban
észrevétele van-e valakinek?
Barta Zoltán jegyző: Nem teljesen új szabályozásról van szó; volt már korábban is a
közterületen történő szeszes ital fogyasztásra szabályozás. Utóbbi időben lakossági
észrevételek érkeztek, a lakosságot zavarta, irritálta a közterületi szeszesital fogyasztás, ezért
készült a rendelet. Közvetlenül felhívja az üzletek vezetőinek figyelmét, hogy a vásárlóik ne
fogyasszanak közterületen. Ezen kívül nagy nyilvánosságra is hozzuk, értesüljön a lakosság
erről a szabályozásról.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – megalkotta
az alábbi rendeletét:
15/2017.(IX.20.) Önkormányzati rendelet
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a 15/2017.(IX.20.) önkormányzati rendeletét
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 200. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak figyelembevételével a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos
szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a
közterület használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és
hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények, és rendzavarások
megelőzéséhez.
2. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában
a.) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2)
bekezdésének a) pontjában meghatározott terület.
b.) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23 a. pontja szerinti
minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát
és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú
üdítőitalokat.
c.) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. 28.§ a) pontja szerinti rendezvény.
3. §
A rendelet hatályai és mentességek
(1) A rendelet területi hatálya Ecser Nagyközség közigazgatási területén lévő belterületi
közterületekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya minden, Ecser Nagyközség közigazgatási területén, bármilyen
jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
(3) A rendelet időbeli hatálya nem terjed ki minden év december 31. napján 18:00 órától a
következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakra.
4. §
Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételei
(1) E rendelet 3.§ (3) és a 4. § (2) bekezdéseiben foglalt kivételekkel Ecser Nagyközség
belterületének közterületein (különösen a közterület – foglalási engedéllyel nem
rendelkező szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és
más elárusító helyek - továbbiakban: üzletek - előtt és környékén, játszótereken, nevelésiés oktatási intézmények előtti közterületeken, a vasúti megállóhelyen) tilos a szeszesital
fogyasztása.
(2) E rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel, közterület – foglalási engedéllyel
rendelkező szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egységekre, és annak
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érvényes engedéllyel rendelkező előkertjére, teraszára, kitelepülés területére azok
hivatalos nyitvatartási idejében,
b) az engedéllyel szervezett és az engedéllyel rendelkező, illetve az Ecseri Polgármesteri
Hivatalhoz bejelentett alkalmi rendezvények területére, a rendezvény idején, illetve a
bejelentett családi , városi – és sport eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre,
illetve bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire különösen a
lakodalmas menetre a szüreti felvonulásra, a búcsúra a rendezvény területére,
útvonalára és idejére, valamint
(3) A közterület használati engedély jogosultja, valamint a szeszes ital kimérésére jogosult
vendéglátó-ipari egység köteles vendégkörét tájékoztatni, hogy mely területre vonatkozik
az engedélye, azaz mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet megsértése nélkül. Az
erre vonatkozó tájékoztató tábla mintája jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezi.
(4) A közterületi alkoholfogyasztás tilalmáról tájékoztató tábla mintája jelen rendelet 2. sz.
mellékletét képezi.
5. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.
(2) A kihirdetéséről - a helyben szokásos módon – a Jegyző gondoskodik.
Gál Zsolt sk.
Barta Zoltán sk.
polgármester
jegyző
11.) Partnerségi rendelet alkotása
Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre került a tervezet.
Barta Zoltán jegyző: Most folyik a települési arculati kézikönyv készítése, építész asszony
készíti a főépítésszel. Azért, hogy teljesüljön a jogszabályi előírás, rendeletet kell alkotni. A
formájára, szövegére a Miniszterelnökség mintát küldött, ez alapján készült a rendelet
tervezet; javasolja elfogadni. A 3.§-ban fel vannak sorolva azok a kiemelt cégek és
egyesületek, melyek kiemelt partnerek. Ez egy 2016-os képviselő-testületi határozatnak
megfelelően került be.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az
alábbi rendeletét:
16/2017.(IX.20.) Önkormányzati rendelet
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a 13/2017.(IX.20.) önkormányzati rendeletét
Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Ecser Nagyközség településfejlesztési koncepciójának, integrált
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati
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kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti
partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. §
Ecser Nagyközség településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált
településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek,
településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának
a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel
történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. §
A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) PRO-FORM Kft.
- Vághi és Társa Kft.
- Budapest Airport Zrt.
- GÁSZLER Kft.
- KOSZTA-SPED Kft.
- EXSAFE Kft.
- City Hitelbróker Kft.
- Mobil Menü Magyarország Kft.
- FOLTRADE Kft.
- KARZOL-TRANS Kft.
- Ecseri Polgárőr Egyesület
- Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Zöld koszorú Hagyományőrző Kör
- Ecser Sport Egyesület
- Nyugdíjas Klub
- Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület
- Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
- Varázs Lovas Sport Egyesület
- Száz kéz Egyesület
- Rákos-mezeje Horgász Egyesület
- Airportland Zrt. felszámolója: CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zrt.
- Centermodul-1. Kft.
- Sanu-One Kft.
- Sanu-Two Kft.
- Sanu-Three Kft.
- Ecser Közmű Szolg. Kft.
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a
polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.
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3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. §
(1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm.
rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Cserfa újságban és
c) a www.ecser.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.ecser.hu
honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
5. §
Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet
készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti
előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Cserfa újságban, és
c) a www.ecser.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
6. §
(1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Cserfa újságban, és
c) a www.ecser.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Cserfa újságban vagy online lapban, és
c) a www.ecser.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása
esetén – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Cserfa újságban vagy online lapban, és
c) a www.ecser.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása
során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett
településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül
fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a www.ecser.hu
honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése,
módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti
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munkaközi tájékoztató keretében – a www.ecser.hu honlapon közzétett hirdetmény útján
történik.
7. §
(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett
államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott
dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet
összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
8. §
A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására az Ecser Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében
foglalt szabályozás az irányadó.
4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának
módja
9. §
(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában
a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek
az alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, az Ecser Nagyközségi Önkormányzat
címére (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.) történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő
megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a
véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott,
vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére
nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további
szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt
határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési
dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a
tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a
Polgármesternek címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem
fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
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10. §
(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem
fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő
lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben
nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása
mellett.
11. §
(1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész
a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően
a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát,
illetve a Polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. §
A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az
elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési
eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.ecser.hu honlapon. A
honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb
közzétételi szabályok teljesítése alól.
13. §
Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. §
(13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési
eljárásokban kell alkalmazni.
Gál Zsolt sk.
Barta Zoltán sk.
polgármester
jegyző
Gál Zsolt polgármester: 18.49 óra és 18.58 óra között szünetet rendel el.
12.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés ÖKOVÍZ Nonprof. Kft.-vel
Gál Zsolt polgármester: Ez a napirend két döntést igényel. Jelen pillanatban a
közszolgáltatási szerződésünk a Vertikál Zrt.-vel van megkötve, jövő év végén járna le. Ez a
cég látja el a hulladékszállítást. Módosult a törvény és az ehhez kapcsolódó rendszer. Az
első lépés, hogy közös megegyezéssel felmondjuk a szerződést. A következő lépés, hogy az

17
Ökovíz Kft.-vel kötünk szerződést a közbeszerzési eljárásig. A hulladékgazdálkodás
területén központilag szét lett osztva az ország kisebb terület részekre, így kb. 7-8 nagy cég
lesz jogosult ezt a tevékenységet végezni. A kiküldött anyagban szereplő Ökovíz Kft,
valamint a Kunépszolg Kft. és a Vertikál Zrt. már tulajdonképpen egy cég. A most
elmondottak a szerződés módosításának a technikai menete.
Dr. Gózony Gábor képviselő: Miért mondjuk fel közös megegyezéssel az érvényben lévő
szerződésünket?
Gál Zsolt polgármester: A törvényi szabályozás – változás – miatt szükséges meglépnünk.
Akkor ha a Vertikál Zrt. mond fel, akkor a felmondási idő 6 hónap. Ez mire lejár, akkor
most kimaradunk az újonnan létrejövő társulásból. Ha 6 hónap múlva lépünk be, akkor ők
diktálják a feltételeket. Ezzel a megoldással így el tudjuk érni, hogy azonos feltétellel lássák
le a hulladékszállítást.
Barta Zoltán jegyző: A testület korábban már döntött, hogy a Kecskeméti Társuláshoz
csatlakozik. Azon az ülésen már tájékoztatták a képviselőket, hogy vagy ehhez a kecskeméti
„központú” társuláshoz vagy másikhoz, de társulnunk kell. Ha egyikhez sem csatlakozunk,
akkor nem kapunk állami támogatást. Teljes egészében saját költségre kellene a kötelező
feladatot teljesíteni.
Kun Attila ügyvezető, meghívott: Az EKO Kft. telephelyén lévő üveggyűjtő konténer
hetente, kéthetente megtelik. Az új megállapodásban jó lenne elérni, hogy ne csak az
üveggyűjtő konténereket, hanem a műanyag palackosat is szállítsák el. Javasolja ezzel
kiegészíteni a megállapodást.
Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata, hogy közös megegyezéssel mondjuk fel a
Vertikál Zrt.-vel kötött szerződést. Másik határozatban a testület bízza meg a polgármestert,
hogy kössön szerződést az Ökovíz Kft.-vel; próbálja elérni az önkormányzat számára pozitív
módosításokkal kerüljön aláírásra a szerződést.
Dr. Gózony Gábor képviselő: Ne hogy a két szék között a földre essünk!
Barta Zoltán jegyző: A Vertikál Zrt. a Dunától keletre eső területen nem fog szolgáltatni.
Valójában nálunk is már az Ökovíz Kft. autói szedik a szemetet.
Gál Zsolt polgármester: A cégnek azért nagyon fontos, hogy minél előbb megkössük a
szerződést, mert így minden elvitt liter hulladék után kap támogatást. Ha nincs
szerződésünk, akkor támogatás sincs. A javaslatokat szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
171/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vertikál Zrt.-vel kötött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatására vonatkozó
szerződést közös megegyezéssel 2017. szeptember 30. nappal megszünteti.
A testület megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerint a szerződés
megszüntetéséről szóló megállapodást írja alá.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
172/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatására vonatkozó
szerződést az előterjesztés szerint az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.-vel kösse meg határozott időre.
A szerződés 2017. október 1. napján lép hatályba és legkésőbb az eredményes közbeszerzési
eljárás lefolytatásáig marad érvényben.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: 2017. október 1-től folyamatosan
13.) MÁV Zrt.-vel kötendő szerződés
Gál Zsolt polgármester: Azért van ismét a testület előtt a szerződés, mert bár már aláírásra
kapott felhatalmazást, de csökkent az összeg nagysága. Csökkent az a terület, amelyet
nekünk kell kaszálni, ezért a díjat is csökkentik. Javasolja, hogy fogadja el a testület a
csökkentett összeget, és bízza meg a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
173/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a MÁV Zrt.-vel az ecseri
vasúti megállóhely és utasforgalmi területek karbantartására
vonatkozó együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal, a gondozandó csökkentett terület nagyságnak megfelelően
csökkentett összeggel a szerződést kösse meg.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
14.) Az Ecseri Önkormányzati Konyha SzMSz módosítása
Gál Zsolt polgármester: Az egymást követő három napirend összefügg, de külön kell
szavazni róla. Jelen pillanatban a konyhánk szociális és önkormányzati főzőkonyhaként
üzemel. A szociális feladatokat viszont nem láthatja el önállóan, csak az önkormányzaton
keresztül, mivel a szociális étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A
szükséges módosításokat tartalmazza a kiküldött anyagok. Javasolja az előterjesztés szerint
elfogadni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
174/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Ecseri Önkormányzati Konyha módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Földváryné Martinovics Mónika konyhavezető
Határidő: azonnal
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15.) Az Ecseri Önkormányzati Konyha Házirendjének elfogadása
Gál Zsolt polgármester: A konyha önálló intézmény, a Házirendjét a képviselő-testület
fogadja el, kéri a szavazatokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
175/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Ecseri Önkormányzati Konyha Házirendjét.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Földváryné Martinovics Mónika konyhavezető
Határidő: azonnal
16.) Szociális étkeztetés Szakmai Program módosítása
Gál Zsolt polgármester: Az elmondottak alapján kéri a szavazatokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
176/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat módosított Szociális étkeztetés Szakmai Programját.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Gózony Gábor képviselő: Ezek szerint a Konyha marad a mi kezelésünkben?
Gál Zsolt polgármester: Amikor önálló intézménnyé alakítottuk az év elején, akkor úgy
döntött a testület, hogy az idén eldöntjük a további lépéseinket. Januárban ideiglenes
megbízást kapott Földváryné a konyha vezetésére. A működtetés tapasztalataira és
továbbiakra vonatkozóan még az anyag előkészítése nem történt meg, a novemberi, vagy a
decemberi ülésre ez megtörténik.
17.) A Pest Megyei Rendőrség támogatásról szóló határozat módosítása
Gál Zsolt polgármester: A rendőrség pénzbeli támogatásáról döntöttünk már tavasszal. A
pénz a központjukba a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságra folyna be; több nehézséggel jár,
hogy a Maglódi Rendőrőrs kapja meg. A maglódiak kérték, hogy ne pénzt, hanem
eszközöket kapjanak. Ezért módosítani kell a határozatunkat, a kiküldött anyagnak
megfelelő eszközökre költhetné el a rendőrség a támogatásunkat. Ezen kívül az év során
átadtunk egy nyomtatót a rendőrségnek, amit egy civil szervezettől kaptunk. Ennek a
hivatalos átadásáról két döntést kell hoznunk. Egy határozat arról szól, hogy elfogadjuk az
adományt, és egy újabb határozat, hogy ezt az eszközt átadjuk a rendőrségnek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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177/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az 55/2017.(III.22.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a 2017. évben
az alábbi eszközöket adományozza:
1 db NILFISK D 140.4-9 PAD X-TRA típusú magasnyomású mosó berendezés
gy.sz.: 128470535
1 db NEPTUN Classic típusú műanyag tömlős-kocsi
1 db KARCHER WD3 típusú porszívó
gy.sz.: 1.629-800.0 398952
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: 2017. november 30.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
178/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szabadtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesület által adományozott
RICOH SP213 SUW (M246-27 modell) típusú nyomtatót, melynek gy.sz.: X546M160317
térítésmentesen elfogadja. Az Önkormányzatot ÁFA befizetési kötelezettség nem terheli.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
179/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Maglódi rendőrőrs részére
1 db RICOH SP213 SUW (M246-27 modell) típusú nyomtatót, melynek gy.sz.:
X546M160317 térítésmentesen adományozza.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
18.) Bp. XVII. ker. Önkormányzat Településképi rendeletének véleményezése
Gál Zsolt polgármester: A XVII. kerület is dolgozik a településképi rendelet megalkotásán,
kéri a véleményünket az anyaggal kapcsolatban. Gubán főépítész úrnak is elküldtük az
anyagot. Úgy gondolja, hogy az anyagukkal kapcsolatban nagyon sok tennivalónk nincs.
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság jelezzük
Önkormányzatnak, hogy tudomásul vettük a rendelet tervezetet.

a

XVII.

kerületi

19.13 órakor dr. Gózony Gábor képviselő kimegy a teremből.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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180/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Budapest Főváros XVII. került Rákosmente Önkormányzata
a közigazgatási területére megalkotott településképi rendeletét
tudomásul veszi.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
dr. Gózony Gábor képviselő 19.14 órakor visszajön a terembe.
Gál Zsolt polgármester: A következő napirend (19.) Pest Megyei kitüntetésekre javaslat)
személyi kérdést érint, ezért 19.14 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
A személyi kérdést tárgyaló napirend lezárult 19.15 órakor, a zárt ülést felfüggeszti. Az ülés a
továbbiakban nyílt ülésként folytatódik.
20.) Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz történő csatlakozás
Gál Zsolt polgármester: Minden évben csatlakozunk a pályázathoz, láthatjuk a kiküldött
anyagból a feltételeket. Kéri a testület támogatását a pályázathoz való csatlakozásról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
181/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik 2018. évben a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: 2017. X. 2.
21.) Ajánlat „Virágzó Magyarország” film készítésére
Gál Zsolt polgármester: A filmkészítésre vonatkozó ajánlat kiküldésre került, amely 750
eFt-ról szól. Készítenek egy kis filmecskét, amit később a Duna Word-n és az MTV-n adják
le.
Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta.
Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazatokat, hogy ki ért egyet azzal, hogy fogadjuk el a
filmkészítésre az ajánlatot?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
182/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Virágzó Magyarország” dokumentumfilm készítésre
érkezett ajánlattal nem kíván élni.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Gál Zsolt polgármester: A következő napirend (22.)
Ingatlan elővásárlási jog
gyakorlásáról szóló döntések és 23.) Ingatlan adásvételi ajánlat személyi és vagyoni
kérdést érint, ezért 19.17 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Gál Zsolt polgármester: A személyi, ill. vagyoni kérdést érintő napirendek lezárultak, ezért a
zárt ülést 19.21 órakor felfüggeszti. Az ülés a továbbiakban nyílt ülésként folytatódik.
24.) Az Arany János utca szilárd útburkolat tervezése
Gál Zsolt polgármester: Az Arany János utcában elkészült a vízvezeték cseréje. Az utolsó
szakasz is elkészült, a cső utolsó darabja is bent van a földben. Az utcát rendeznünk kell.
Előzőleg pályázatot is adtunk be rá, hogy javítjuk a burkolatot. Felméréseket is végeztünk,
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Tervezés kell, erre kért be 3 db ajánlatot. Egy
írásbeli ajánlat érkezett a BÁGER Kft.-től, 920 eFt-os összegre. A tervezési munka: kocsi
beállók és útburkolat kialakítása, szegélyekkel mindkét oldalon. A másik tervező szóban 1,5
millió Ft-ról beszélt, de idén nem tudja elkészíteni a tervet. A BÁGER Kft. tájékoztatása
szerint 2-3 hét szükséges a tervkészítésre. A kivitelezésre közbeszerzés eljárás elindításához
szükséges a kész terv. Erős kétsége van, hogy az idén meg tudjuk valósítani. Viszont ki kell
találni, hogy milyen helyreállítási folyamat legyen a vízvezeték csere után. Kérünk
javaslatot a tervezőtől, hogy mit tegyünk. A csőcserét végző kivitelező vállalná, hogy
lebetonozza az utat, de ezt az útépítést megelőzően később fel kellene törni. Az útépítő
szakemberek megmondják, hogy mi a célravezető. Kéri a testületet, hogy bízza meg a
polgármestert kössön szerződést úttervezésre max. 920 eFt-os összeggel. Ha sikerül másik
alacsonyabb összegű ajánlatot kapni, akkor azzal a céggel kössön szerződést.
Dr. Gózony Gábor képviselő: Az eredendő probléma, hogy nagyon nagy az átmenő
forgalom. Annak ellenére, hogy fel van túrva az utca.
Gál Zsolt polgármester: Ki ért egyet a tervezési folyamat elindításával?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
186/2017.(IX.19.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy az Arany János utca szilárd
útburkolat tervezésére max. 920 eFt + ÁFA összegben
kössön szerződést.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: folyamatosan
25.) Beszámolók
a.) Polgármesteri beszámoló
Gál Zsolt polgármester: Az első egyeztetésre váró dolog, az EKO Kft. traktor csere kérelme.
A kisteherautók közül Peugeotot cserélni kell, várunk októberig. A meglévő MTZ is cserére
szorul. Kun Attila hozott 3 ajánlatot. Jó lenne, ha a tél beállta előtt tudnánk venni másikat. A
hótolásban már ennek is részt kell vennie.
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolta a Képviselőtestületnek, hogy támogassa a kft. kérését. Kéri a kft. vezetőjét részletesen vázolja fel, hogy
milyen lehetőségek vannak egy az új gép vásárlásában.
Két kép van. Egyik képen látható, hogy kb. ennyiért tudjuk eladni a meglévőt, a másik
képen kb. mennyibe kerülne?
Kun Attila ügyvezető, meghívott: Az interneten néztünk utána. Az ilyen állapotú MTZ –t
kb. 500 e forintért lehet eladni. Új lenne a legjobb, de ha megbízható használtat találnánk,
az is megfelelne. Nem tudunk várni, sürget az idő.
Horváth Tamás képviselő: Fűnyírás szempontjából a VOLVÓ lejtős utakon nem biztos,
hogy a legjobb megoldás. Az oldal mezsgye vágására is alkalmas gép kell, ami a
külterületen is használható. Minél komplexebb megoldású egy gép, annál magasabb
összegről beszélünk.
Dr. Gózony Gábor képviselő: Jelen pillanatban 1,5 – 2,5 % THM a hitel. El kell
gondolkodni a hitel felvételről. Ha valaki újat vesz, akkor a régit is beveszik sok helyen.
Gál Zsolt polgármester: Bontsuk szét a kérést. Okt. 9-ét következően lesz ülés, addig ki
tudjuk számolni, hogy mi, mennyibe kerül és pontosan mire akarjuk használni?
Több hozzászólás.
Következő ülésre kidolgozott anyaggal újra tárgyaljuk a témát. Ebben nem kér szavazást.
Szent Imre utca felső részén elég rossz útállapotok vannak. Érkezett lakossági bejelentés is. A
felújításra megoldást kell találni. Erre kért testületi döntést az EKO Kft. Adtunk be út
felújítási pályázatot, de ez nem nyert támogatást. Az út teljes egészében rossz állapotú, de
különösen a kereszttől felfelé eső rész. A legfelső rész pedig kritikán aluli. A mart aszfalt
csak ideiglenes megoldást jelent, mert kijárják az autók és az eső kimossa.
Kun Attila ügyvezető, meghívott: Kálvárián lévő építkezések miatt, a Szent Imre utcán
megsüllyedt az aszfalt és szétnyomja a meglévő burkolatot. Ahol megsüllyed az út a két
nyomvonalban, középen marad egy pukli, ami leüti az autók alját.
Gál Zsolt polgármester: Kérjünk-e be árajánlatot az első 20 m-es felújításra? Vagy lépjünk
tovább? A mart aszfalt jelen pillanatban nem jelent csak ideiglenes megoldást.
Horváth Tamás képviselő: Ha összetörjük a meglévő részt, és úgy szórjuk meg mart
aszfalttal?
Több hozzászólás a mart aszfaltos szórásra.
Barta Zoltán jegyző: A kereszttől felfelé a Szent Imre utcai szakasz gyalázatos, a legfelső
szakasz pedig szinte járhatatlan. Az útépítési pályázatunkat elutasították. A felső szakaszt
mindenképpen meg kell oldani, egyébként a Szalaskából lejövő víz mindig kimossa a földes
szakaszt.
Gál Zsolt polgármester: Ha megcsináljuk az utat, akkor az is közbeszerzés köteles lesz.
Tervezési ajánlatot kell bekérni.
19.40 távozik Horváth Tamás képviselő.
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Gál Zsolt polgármester: A Művelődési Háznak az érdekeltségnövelő pályázatból van
elkölthető pénze. Tulajdonképpen az áfát spóroljuk meg. Kértem a hogy olyan kamerát
vegyünk, amivel videót is tudunk készíteni, ill. jó minőségű filmet. Szakemberünk van
hozzá a kezeléséhez.
Kun Attila megbízott igazgató, meghívott: Kérte a Szatmári Zsuzsa segítségét, mert ő ért
ezekhez. Ő javasolta a felsorolt gépet és a kiegészítőit.
Barta Zoltán jegyző: Ez 550 eFt + ÁFA összegbe kerül.
Dr. Gózony Gábor képviselő: Minek nekünk ez a készülék? De ha ilyesmit akarunk, akkor
vannak jobbak is.
Kun Attila megbízott igazgató, meghívott: Szatmári Zsuzsannának van egy komoly gépe, ő
fotózik a rendezvényeinken.
Gál Zsolt polgármester: Én nem értek hozzá. Kun Attila, hozzon még egy ajánlatot.
Szeverné Csekei Csilla képviselő: Csak azoknak az embereknek a véleménye számít, aki
ezekkel az eszközökkel dolgozik.
Gál Zsolt polgármester: A következő ülésen visszatérünk erre.
Folyik az építkezés a négy intézményünknél. Nem túl gyorsan, de nem csak nálunk van így.
Vecsésen is hasonló a helyzet. Néhány sort feltesznek, utána ugyanilyen tempóban
dolgoznak. A maglódi iskolában tanítási szünet volt, mert nyílászáró cserét végeznek.
Reméli, hogy október végéig elkészülnek a nyílászáró cserével és a homlokzat szigeteléssel.
A műszaki vezetővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, de nem mi vagyunk a közvetlen
megrendelők.
Kun Attila ügyvezető, meghívott: A rendelőben elkezdték a belső helyreállítási munkákat is.
Barta Zoltán jegyző: Többször is kértük, hogy állítsák helyre. Ha jönne a tisztiorvos, akkor
gondunk lenne.
Gál Zsolt polgármester: Múlt héten több esemény is történt. Pénteken Te-SZedd
szemétszedési akció volt! Minden évben részt veszünk ilyenen, most a járási hivataltól is
voltak segíteni. A civil szervezetektől a Nyugdíjas Klub, a Lovas Egyesület, valamint a
Polgármesteri Hivatal dolgozói és az EKO Kft. munkatársai is részt vettek az eseményen. A
Vecsés felé vezető út lett összeszedve. Ma már sajnos végig szemetes ismét. Szombaton
elektronikai hulladékgyűjtés volt, 2 teherautónyi gyűlt össze. Jó kezdeményezés, folytatni
kell. Sajnos volt két baleset is. A Művelődési ház előtt pénteken busz és teherautó ütközött,
ahol a sofőr sérült.
A következő témák személyi, ill. gazdasági kérdést érintenek, ezért 19.49 órakor zárt ülést
rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
A személyi és a gazdasági kérdést érintő téma tárgyalása befejeződött, a zárt ülést 20.04
órakor bezárja, az ülés a továbbiakban nyílt ülésként folytatódik.
Gál Zsolt polgármester: Kéri a polgármesteri beszámoló elfogadását.
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