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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 13-án 

18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  házasságkötő terme    

Ecser, Bajcsy-Zs. utca 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  

 

Meghívottak: Méhész Pál az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 

 Molnár Zsuzsanna  az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára 

 Császár Zoltán az Ecserért Községszépítő és Fejlesztő Egyesület elnöke 

 

Moskovicz Miklósné jegyzőkönyvvezető 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, meghívottakat. Megállapítja, hogy 

a testület 7 fővel határozatképes.  

 

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

1.)  Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Méhész Pál  elnök 

 

2.)  Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Császár Zoltán  elnök 

 

3.)  A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.)  Étkezési térítési díjak megállapítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  Lakásbérleti díjak megállapítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  Pályázati kiírás az Ecseri Önkormányzati Konyha vezetői beosztásra 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Ecser Településképi Arculati Kézikönyv megalkotása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.)  Településkép védelméről szóló rendelet  megalkotása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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9.)  Vecsési Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet és Építési Szabályzat 

módosítás egyeztetési eljárás 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

10.)  Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás  Társulási 

Megállapodás módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  Energia-megtakarítási Intézkedési Terv készítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Kártérítési kérelem Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

14.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

15.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendeket szeretné kiegészíteni és a 

sorrendiségben is javasol módosítást. Új napirendként javasolja: a  -Testvér-települési 

programok és együttműködések pályázat,  valamint az -Első világháborús emlékművek 

helyreállítása pályázat felvételét, melyeket 12. és 13. pontként tárgyalnának. Továbbá a 14. 

Kártérítési kérelem napirend után új napirend: -Ingatlan vásárlási ügyek (zárt ülésben 

egyeztetés). Ezt követően sorrendiségben -Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda bővítés ügye, 

pályázati hiánypótlás miatt szükséges tárgyalni. –Megállapodás ingatlan osztott 

használatával kapcsolatos költségek megosztásáról. Az iskola üzemeltetésének átadásával 

kapcsolatban a Monori Tankerületi Központtal kötendő. -EKO Kft. támogatási rendszer 

átalakítása, - EKO Kft. traktor vásárlási ügye, -A Rábai Miklós Művelődési és 

Közösségi Ház, Könyvtár érdekeltségnövelő pályázati összeg felhasználása. A 

továbbiakban a sorrendiség marad. 

 

 

Módosított napirendi pontok: 

1.)  Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 

2.)  Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatója 

3.)  A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  

4.)  Étkezési térítési díjak megállapítása 

5.)  Lakásbérleti díjak megállapítása 

6.)  Pályázati kiírás az Ecseri Önkormányzati Konyha vezetői beosztásra 

7.)  Ecser Településképi Arculati Kézikönyv megalkotása 

8.)  Településkép védelméről szóló rendelet  megalkotása  

9.)  Vecsési Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet és Építési Szabályzat 

módosítás egyeztetési eljárás 

10.)  Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás  Társulási 

Megállapodás módosítása 

11.)  Energia-megtakarítási Intézkedési Terv készítése 
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12.)  Testvér-települési programok és együttműködések pályázat 

13.)  Első világháborús emlékművek helyreállítása pályázat 

14.)  Kártérítési kérelem Zárt ülés! 

15.)  Ingatlan vásárlási ügyek  Zárt ülés! 

16.)  Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda bővítés ügye 

17.)  Megállapodás ingatlan osztott használatával kapcsolatos költségek megosztásáról 

18.)  EKO Kft. támogatási rendszer átalakítása 

19.)  EKO Kft. traktor vásárlási ügye 

20.)  A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár érdekeltségnövelő pályázati 

összeg felhasználása 

21.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

22.)  Képviselői kérdések, vélemények 

23.)  Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 

2.)  Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatója 

3.)  A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  

4.)  Étkezési térítési díjak megállapítása 

5.)  Lakásbérleti díjak megállapítása 

6.)  Pályázati kiírás az Ecseri Önkormányzati Konyha vezetői beosztásra 

7.)  Ecser Településképi Arculati Kézikönyv megalkotása 

8.)  Településkép védelméről szóló rendelet  megalkotása  

9.)  Vecsési Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet és Építési Szabályzat 

módosítás egyeztetési eljárás 

10.)  Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás  Társulási 

Megállapodás módosítása 

11.)  Energia-megtakarítási Intézkedési Terv készítése 

12.)  Testvér-települési programok és együttműködések pályázat 

13.)  Első világháborús emlékművek helyreállítása pályázat 

14.)  Kártérítési kérelem Zárt ülés! 

15.)  Ingatlan vásárlási ügyek  Zárt ülés! 

16.)  Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda bővítés ügye 

17.)  Megállapodás ingatlan osztott használatával kapcsolatos költségek megosztásáról 

18.)  EKO Kft. támogatási rendszer átalakítása 

19.)  EKO Kft. traktor vásárlási ügye 

20.)  A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár érdekeltségnövelő pályázati 

összeg felhasználása 

21.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

22.)  Képviselői kérdések, vélemények 

23.)  Egyebek 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 

 

Méhész Pál  ÖTE elnöke, meghívott: Szeretné megköszönni, hogy az önkormányzat 

támogatja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Ebből a támogatásból sikerült a sok program 

megvalósítása. A majális volt a legsikeresebb; első nagy megnyilvánulás, és itt sikerült 

támogatókat is szerezni. A tavalyi képviselő-testületi ülés korábban volt, mint ahogy a 

katasztrófavédelmi igazgatóságtól átvett eszközöket megkapták. Ott is sikeres volt a 

pályázatuk, sok felszerelést kapott az ÖTE. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok egy 

tűzoltóbaltát adott át nekik azzal a szavakkal, hogy „Vágjatok bele!”  Az iskolával is nagyon 

jó az együttműködés; sikeresen működik a tűzoltó szakkör. A villám-védelemmel, -

megelőzéssel foglalkozó előadás a művelődési házban kiemelkedő esemény volt. Tegnap 

előtt került sor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól az idei pályázati felszerelések 

átadására. Tábornok úr megerősítette, hogy hamarosan egy Mercedes Vito készenléti tűzoltó 

járművet kapnak, felszerelve nagy teljesítményű tűzoltó készülékkel. Egyre több a 

felszerelésük és vannak rendszeres támogatóik. Vízzel beavatkozó készülékkel is 

rendelkezni fognak, és teljes vonulásra való felszerelésük is van. A tűzoltó vizsgán heten 

jelesre vizsgáztak, így már 16-an vonulásra képesek. Az új autót átvételekor – vízzel oltó 

berendezéssel lesz felszerelve – szükség lesz valamilyen szertárra, ahol elhelyezhetik. 

Továbbra is legnagyobb kérdés a tároló helyiség. Jelenleg az autójuk a művelődési ház 

udvarán áll, a többi felszerelés különböző helyen van eltárolva. Az idei évben pályázatok és 

munka tekintetében az elsődleges cél, hogy a vonulásokat biztosító felszerelések egy helyen 

legyenek. Ebben is kéri a testület segítségét. Még egyszer megköszöni az eddigi támogatást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdések nem hangzottak el a képviselők részéről.  

Köszönjük az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját, nemcsak az iskolában, hanem a 

rendezvényeken is. Továbbra is számítunk rájuk.  Szavazásra bocsátja a tájékozatót. 

 

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

határozatot hozta: 

223/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18.12 órakor távozik az ülésről Méhész Pál és Molnár Zsuzsanna. 

 

2.) Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatója 

 

Császár Zoltán EKSZE elnöke, meghívott: Kiegészítése a leírtakhoz: a Teleház rendszert 

felújító, megújító programban is részt vesznek; egy újabb, a Kormány által létrehozott 

„Digitális jólét” pont létrehozásában. Reményei szerint kapnak támogatást. Az idős 

korosztályt megpróbálják a különféle számítógépes programok, ill. az okos telefonok 

használatára tanítani. Örömmel vették, az általuk biztosított eszközöket használják az iskola 

rádió ifjú szerkesztői. Jól érzik magukat a helyiségükben. Január 10-ig szeretnének újabb 

pályázatokat beadni. Egyetlen probléma az egyesületnél, amikor szeretnének valamilyen 
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külső megmozdulást – pl. faültetést – végrehajtani, akkor a település lakosai sajnos nem 

igazán aktivizálják magukat. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Köszönjük az elnök úr és az egyesület munkáját. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Az a célja az egyesületnek, hogy mozgósítson. 

 

Császár Zoltán EKSZE elnöke, meghívott: Mindent megtesznek, hogy mozgósítsák a 

rendezvényeikre a lakosokat; felhívásokkal, szórólapokkal, stb. 

 

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

határozatot hozta: 

224/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 

2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető:  Nincs kiegészíteni valója a leírtakhoz. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen támogatja a rendelet 

módosítását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítást. 

 

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

alábbi rendeletét: 

20/2017.(XII.14.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 20/2017.(XII.14.) önkormányzati rendeletét 

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: 

 793.718 e Ft bevételre 

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

A kiadásokon belül a kÖnkéntes Tűzoltó Egyesületlezően ellátandó feladatokat:  676.717 eFt-

ban 

    az államigazgatási feladatokat: 81.803 eFt-ban 

állapítja meg. 

A kiadáson belül az általános tartalékot:       357 eFt-ra 

 a fejlesztési céltartalékot:  17.823 eFt-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: 
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Az önkormányzat kiadásain belül: 

 eFt összegre 

- személyi jellegű kiadásokat 169.217 

- munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adót 36.895 

- dologi kiadásokat 123.296 

- ellátottak pénzbeli ellátásait 9.163 

- felújításokat 324.939 

- beruházási kiadásokat 49.379 

m ó d o s í t j a. 

 

3.§.  A 2/2017.(II.22.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§. (2) bekezdése a következők 

szerint módosul: 

A költségvetési engedélyezett létszámkeretet 52 fővel hagyja jóvá. 

  Ecseri Andrássy utcai Óvoda  18 fő 

 

4.§.  A 2/2017.(II.22.) Ör. számú költségvetési rendelet 15. §-a helyébe a következő szöveg 

lép: 

A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 45.000.-Ft.  

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

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

18.16  órakor Császár Zoltán távozik az ülésről. 

 

4.) Étkezési térítési díjak megállapítása 

 

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

javasolja a testületnek, hogy ne változzanak az étkezési térítési díjak. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság ugyanezt a döntést hozta 4 igen szavazattal. 

 

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

határozatot hozta 

225/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem módosítja az étkezési térítési díjakat. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

5.) Lakásbérleti díjak megállapítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottságok tárgyalták az anyagot. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottságban egyöntetűen 

javasoltuk, hogy ha kis mértékben is, de növeljük a lakbéreket; a mértékről a képviselő-

testület döntsön. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal szintén az emelés mellett 

döntött, a mértékét 10 %-ban határozta meg  2018. jan. 1-től. 
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Gál Zsolt polgármester: A bizottsági javaslatot annyiban módosítaná, hogy nem pontosan 10 

%-kal emelkedne, - ne kelljen fillérezni -, ezért inkább kerekítve javasolja meghatározni a 

mértéket: komfortos lakás esetében 163 Ft/m
2
,  félkomfortos lakásnál  131 Ft/m

2
. 

 

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

alábbi rendeletét: 

 

21/2017.(XII.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 21/2017.(XII.14.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati 

lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 

21/2007. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Lt.) 34. § (1)-(4) 

bekezdéseinek felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§.  

A rendelet 3. számú mellékletének 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

A lakbér mértéke: 

A szociális bérlakások bérleti díja havonta: 

- komfortos lakás: 163,- Ft/m
2
 

- komfort nélküli lakás: 131,- Ft/m
2
 

A bérleti díjak az ÁFA alól mentesek. 

2. § 

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

polgármester jegyző 

 

 

6.) Pályázati kiírás az Ecseri Önkormányzati Konyha vezetői beosztásra 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban látható a pályázati kiírás. A tavalyi évben 

jogszabályi változás miatt hirtelen kellett dönteni a konyha átalakításáról. Azt a megoldást 

választottuk, hogy a Konyhánk a továbbiakban önálló intézményként működjön. A 

vezetésével Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezetőt bíztuk meg egy évre. Úgy 

döntöttünk, hogy a működés tapasztalatai birtokában egy év után kiírjuk a vezetői beosztásra 

a pályázatot. A konyhavezetői álláshely határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonnyal jár, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

 

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

határozatot hozta 

227/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a konyhavezetői beosztásra 

az előterjesztés szerint a pályázatot írja ki. 
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A képviselő-testület a pályázati eljárás befejezéséig 2018.I.1-től 2018.III.31-ig 

meghosszabbítja Földváryné Martinovics Mónika intézményvezetői megbízását változatlan 

feltételekkel. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: - a pályázatok leadására 2018. január 19. 

- Földváryné Martinovics Mónika megbízása 2018.I.1.-2018.III.31. 

 

 

7.) Ecser Településképi Arculati Kézikönyv megalkotása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Arculati Kézikönyv kiküldésre került. Javasolja, hogy alkossuk 

meg a Településképi Arculati Kézikönyvet. Ha szükséges lesz, akkor módosítjuk. 

Érdekegyeztető lakossági fórum már korábban volt. Kiegészítés, vagy módosító javaslat 

nem érkezett. Nekünk volt észrevételünk a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Kéri a testület 

döntését a mai ülésen. 

 

Horváth Tamás képviselő: Támogatta a polgármester által elmondottakat. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Vannak olyan előnytelen fotók, amelyek más profilból készülve 

is láttatni tudják a régi építészeti értékeket. Jelenlegi formában nem a büszkeség, hanem a 

szégyen érvényesül ezeken a képeken.  

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazatokat a kézikönyv elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozta 

228/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az előterjesztés szerint Ecser Településképi 

Arculati Kézikönyvét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

8.) Településkép védelméről szóló rendelet  megalkotása  

 

Gál Zsolt polgármester: Szintén kiküldésre került a rendelet tervezet. Az előbbihez szorosan 

kapcsolódó téma. A két anyag együtt kezelendő. Kéri a szavazatokat a rendelettervezetről. 

 

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

alábbi rendeletét: 

22/2017.(XII.14.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a Településkép védelméről szóló  

22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendeletét. 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete 
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9.) Vecsési Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet és Építési 

Szabályzat módosítás egyeztetési eljárás 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző testületi ülésen az Üllői Települési Arculati Kézikönyv 

került elénk, most a vecsési. Célszerű ugyanazt a döntést hozni, mint korábban. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltuk, de határozatot nem 

hoztunk. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét, kéri a szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

229/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Vecsés  Város Települési Arculati Kézikönyvét tudomásul veszi. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10.) Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás  

Társulási Megállapodás módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyaghoz képest újabb változás történt. A mai napon 

kaptunk egy másik módosított társulási megállapodást, újabb települések csatlakoztak a 

társuláshoz. A megállapodás módosításaiban felsorolt településeket ismerteti: 1. módosítás: 

Farmos, Gyömrő, Pánd, Újszilvás     2. módosítás:  Helvécia, Nyárlőrinc, Városföld.  

Ezekkel a társult településekkel a társulás kibővülve működne tovább.  Kéri a szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

230/2017.(XII.13.) sz. határozat 

 

1. Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Tisza 

Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás Társulási 

Megállapodásának 1. és 2. módosításával egyetért és elfogadja a határozat mellékletét 

képező, módosított egységes szerkezetű Megállapodást és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről 

értesítse a Társulás Elnökét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

 

 

11.) Energia-megtakarítási Intézkedési Terv készítése 

 

Gál Zsolt polgármester: Felhívást kaptunk a Kormányhivataltól, hogy energia-megtakarítási 

intézkedési tervet kell készíttetnünk. Kéri a testülettől a felhatalmazást, hogy 

elkészítethessük az anyagot. Árajánlatot még nem kaptunk, de nagyságrendileg 500 eFt és 1 



10 

 

millió Ft között lesz. Kéri a testület felhatalmazását, hogy az intézkedési tervet 

elkészíttethesse. 

 

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

határozatot hozta: 

231/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat részére Energia-megtakarítási 

Intézkedési Terv elkészítésével kössön megbízási szerződést max. 1 millió Ft keretösszegig 

szakcéggel; utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

12.) Testvér-települési programok és együttműködések pályázat 

 

Gál Zsolt polgármester: Bethlen Gábor Alaphoz többször sikeresen pályáztunk már. Tavaly 

nem volt sikeres a pályázatunk. Szeretnénk, ha az idén újra pályázhatnánk. Kéri a testület 

támogatását.  

 

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

határozatot hozta: 

232/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a „Testvér települési együttműködés” tárgyában  

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. –hez az előterjesztés szerint a pályázatot nyújtsa be.  

Felelős: Gál Zsolt  

Határidő: 2017. december 15-ig 

 

 

13.) Első világháborús emlékművek helyreállítása pályázat 

 

Gál Zsolt polgármester: Az I. világháborús emlékművek pályázatunkat már kétszer 

benyújtottuk, de elutasították. Most újra kiírták módosított feltételekkel; az emlékműnek 

nem kell a temetkezés helyszínén lennie, mint az előző kiírásban volt. Szeretnénk újra 

pályázni, kéri a testület hozzájárulását, 1.282.446 Ft önerő biztosításával. 

 

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

határozatot hozta 

233/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt „Az 

első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 

helyreállítására, új emlékművek felállítása” témában KKETTKK-CP-02. számú pályázatát 

az alábbiak szerint nyújtsa be: 

beruházás költsége : 4.749.800 Ft 

saját erő : 1.282.446 Ft 

pályázott összeg : 3.467.354 Ft 

Határidő: 2017. december 15. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
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18.27 órakor 5 perc szünet. 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő napirendek (14.) Kártérítési kérelem, 15.) Ingatlan 

vásárlási ügyek) vagyoni kérdést érintenek, ezért 18.32 órakor zárt ülést rendel el, melyről 

külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

A vagyoni kérdést érintő napirendek befejeződtek, a zárt ülést 19.24 órakor bezárja. Az ülés a 

továbbiakban nyílt ülésként folytatódik. 

 

 

16.)  Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda bővítés ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy bízzuk meg a ProRégió Kft.-t a pályázat 

lebonyolításával. Az anyag már beadásra került, de kértek hiánypótlást; összegszerűen kell 

meghatározni az önerőt.  Két külön határozatban kérte a pályázat kiírója a pályázat beadását, 

illetve az önerő meghatározását. A pályázatíró cég a lebonyolításért 400 eFt+ ÁFA 

pályázatírói díjat és 4 % sikerdíjat kért. Az ajánlatban összegszerűen hasonló díj volt, de 

ezen összegen belül az arányait módosítva javasolja a testületi határozatot meghozni. 

Időközben kiderült, hogy az engedélyes terveink már nem felelnek meg az új építési 

szabályzatnak, módosítani kellett sok paramétert.  A módosított tervek elkészítésére is kér 

majd határozatot. Egyébként a tervező már készíti az anyagot, 98 %-os készültségi fokban 

van. 

 

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

határozatot hozta 

237/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a ProRégió Kft.-t, hogy az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda  2233 Ecser, Grassalkovich 

tér 4. (Hrsz. 658/1.) tekintetében az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázatot nyújtsa be. 

Egyben megbízza a polgármestert, hogy az óvoda bővítési terveket készíttesse el.  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

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

határozatot hozta 

238/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda  2233 Ecser, Grassalkovich tér 4. (Hrsz. 658/1.) tekintetében 

az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása 

Pest megyében” című pályázatban meghatározott 31.513.301,- Ft önrészt a költségvetési 

tartalékból biztosítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

 

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

határozatot hozta 
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239/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 

az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása 

Pest megyében” című pályázat keretében a Cserfa Kuckó Óvoda bővítésére a ProRégió Kft.-

vel kössön szerződést 400 eFt + ÁFA pályázatírói díj, valamint 4 %-os sikerdíj összegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal   

 

 

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

határozatot hozta 

240/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy kössön szerződést a SZILER ÉPÍTÉSZ Kft.-vel 

a Cserfa Kuckó Óvoda óvodabővítésével kapcsolatos komplett tervanyag 

elkészítésére 475 eFt + ÁFA összegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

17.) A Monori Tankerületi Központtal kötendő Megállapodás ingatlan osztott 

használatával kapcsolatos költségek megosztásáról 
 

Gál Zsolt polgármester: A testület korábban döntött az iskola átadásakor, hogy mely 

helyiségek maradnak az önkormányzat üzemeltetésében. Így az épületben működő 

konyhának és az általunk használt helyiségeknek a közüzemi díja %-os arányban 

megosztásra került. 20 % az önkormányzati rész 80 %-ot az iskola fenntartója térít.  Hosszas 

egyeztetés után elkészült a szerződés tervezet. A változásokat ismerteti. Az ebédlő, a 

könyvtár, a műhelyek, garázsok összességében 986 m
2
 területet érint, a többi fennmaradó 

rész a Tankerületi Központé.  Az eddig kifizetett díjakat szeretnék kiszámlázni felénk még 

az idén. Nem került részletezésre egy-egy helyiség fogyasztása, - pl. garázs és konyha 

áramfogyasztása közötti különbség nem került megállapításra – hanem összevontan 

átlagolva lett a 20 %-os arány megjelölve. Eddig nem fizettünk, most fogják kiszámlázni.  

Az iskola gázszámlája tavaly 9 millió Ft-volt. Reményeink szerint ez a szigetelés miatt 

csökkenni fog. 

 

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

határozatot hozta 

241/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy a Laky Ilonka Általános Iskola 

üzemeltetésével kapcsolatban az előterjesztés szerint a 

Monori Tankerületi Központtal az ingatlan osztott használatával 

kapcsolatos költségek megosztásáról a Megállapodást írja alá. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 
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18.) EKO Kft. támogatási rendszer átalakítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az EKO Kft. támogatási rendszere tavaly nem került módosításra. 

Úgy döntött a testület, hogy megvárjuk az idei évet, megnézzük, hogy milyen eredménnyel 

dolgoztak ebben a formában. A szeptemberi ülésen még nem döntöttünk. Fontos ennek a 

kérdésnek a rendezése, mert a januári finanszírozást már a módosított formában kell kapnia 

a cégnek. A tavalyi év tapasztalata, hogy havi 2,9 millió Ft utaltunk a működésre, ami több 

kiadás miatt 3,4 millióra emelkedett.  2018. évben a minimálbér emelkedése miatt tovább 

fog nőni a bér kiadás.  A Felügyelő Bizottsággal történt egyeztetés alapján a közmunkás 

programból nem fog részesülni az önkormányzatunk, ezért 2 új dolgozó felvételével ennek a 

bérköltsége is hozzájárul a magasabb kiadáshoz. A megalakulás óta nem emeltünk a havi 

finanszírozáson. A gépjárművek vizsgáztatása, gépek javítása, stb. külön számlázással 

történt az EKO felé. Azért, hogy ne kelljen minden egyes tételnél képviselő-testületi ülésen 

dönteni a kifizetésről, az FB új finanszírozási rendszert javasolt negyedéves ellenőrzéssel. A 

pontos összegek kiszámítását elvégeztük, a kiküldött anyagban látható. Kéri a testületet, 

hogy támogassa a módosított szerződés aláírását.  

 

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

határozatot hozta 

242/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy az Ecseri Kommunális és Szolgálató Kft.-vel 

az új finanszírozási megállapodást az előterjesztés szerint kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezető 

Határidő: Szerződés kötésre 2017.XII.31-ig 

      Finanszírozás: 2018.I.1-től folyamatosan 

 

 

19.) EKO Kft. traktor vásárlási ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A testület az előző ülésén döntött arról, hogy az EKO Kft. részére 

fűnyírásra és hó-tolásra alkalmas traktort vásárol. Először a lízingelés mellett döntöttünk, de 

ez a konstrukciót megvizsgáltuk és nem tartottuk megfelelőnek. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Támogatja a traktor készpénzes vásárlását. De felhívja a 

figyelmet arra, hogy az előző napirendeknél két ingatlan vételén is gondolkodunk. Kérdés, 

hogy belefér-e a költségvetésünkbe? 

 

Gál Zsolt polgármester: Amennyiben sikerül a Petőfi utcai ingatlan eladása, akkor abból 

bevételre teszünk szert. Most kb. 10-15 milliót kell fizetni a traktorért. Ez a kiadás most bele 

fog férni a költségvetésbe. Fejlesztési célú pénzeszköz átadást végeznénk.  Eszközfejlesztési 

céllal az EKO Kft. a saját nevére venné meg a traktort. Mivel 100 %-os önkormányzati 

tulajdonú a kft., így tulajdonképpen az önkormányzaté a jármű.   

 

Szilágyi Károly képviselő: A gépkezelés hogyan fog működni? 

 

Gál Zsolt polgármester: A forgalmazó cégtől jönnek és személyesen betanítják a kezelőket. 

Az EKO Kft.-nél 3 főnek van gépkezelői vizsgája; ők fogják üzemeltetni. Külön 

szerződéssel eszközfejlesztési céllal kerül átadásra a 15.219.666 Ft. A Pénzügyi Bizottsági 
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ülésen szó volt még további gép beszerzéséről.  Javasolja, hogy a testület járuljon hozzá egy 

platós kisteherautó megvételéhez. 

 

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

határozatot hozta 

243/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az Ecseri Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel 

kössön szerződést 15.219.666 Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadásról. 

A szerződés tartalma eszközfejlesztés - traktor vásárlás.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezető 

Határidő: Szerződés kötésre 2017.XII.31-ig 

 

 

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

határozatot hozta 

244/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárulását adja egy használt platós kisteherautó vásárláshoz 

3.500.000 Ft összegben azzal, hogy az EKO Kft. teremtse elő a forrását.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezető 

Határidő: folyamatosan 

 

 

A polgármester 19.24 órától 19.29 óráig szünet rendel el. 

 

18.)  A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár érdekeltségnövelő 

pályázati összeg felhasználása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az érdekeltségnövelő pályázat felhasználásáról azért kell egyeztetni, 

mert december 31-ig fel kell használni 2.278 eFt-ot. Ebből az összegből levonódik a 

fényképező gép és tartozékai ára, ami a Művelődési Ház beszerzése.  Javasolja, hogy a keret 

felhasználása a továbbiakban a művelődési házban lévő függöny kiegészítésére fordítódjon 

600 eFt + ÁFA összegben.  Ennek oka, hogy alacsonyabbra kellett tenni a színpadot, így a 

függönynek is hosszabbnak kell lennie.  Ezen kívül beszerzésre javasol a maradék összegből 

karácsonyi fény eszközöket.  A Művelődési Házban tánccal foglalkozó egyesületek, 

vállalkozások kérése volt egy  mozgatható tükör felállítása.  A benyújtott ajánlat közel 500 

eFt-ról szólt. Dr. Gózony Gábor képviselőnek javaslata, kérjünk be új ajánlatot.  

 

Szilágyi Károly képviselő: Az ipari parkban lévő üvegesektől kell kérni ajánlatot; 

valószínűleg olcsóbb lesz.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Inkább egy fix helyre javasol elhelyezni. Nem biztonságos, 

ha emeletre vagy a földszintre viszik, attól függően hol használják. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Tovább fognak egyeztetni a tükörről.  A beérkezett ajánlatok 

függvényében lesz tükör, ill. karácsonyi fény beszerzés. Kéri a szavazatokat. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta 

245/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az alábbiak szerint kiegészíti a 197/2017.(X.11.) sz. határozatát 

a Rábai Miklós Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat felhasználásának terhére  

a rendelkezésre álló 2.278 eFt-ból színpad függöny 600 eFt + ÁFA értékben kerüljön 

megvásárlásra. 

A fennmaradó összegből karácsonyi fény eszközök, valamint egy nagyméretű tükör  

beszerzéséhez járul hozzá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  mb. igazgató 

Határidő: 2017.XII.31-ig 

 

 

19.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 

Gál Zsolt polgármester: A DPMV Zrt. vezetőjével Sárosi úrral egyeztetett; aki ígéretet tett 

arra, hogy lehetőség szerint még karácsony előtt az Arany J. utcában a betonozást elvégzik. 

Reméli, hogy a munka elvégzése ténylegesen megtörténik. 

Átvettük a MÁV állomás üzemeltetését, ténylegesen már mi végezzük a váróterem nyitását-

zárását. 

A kivitelezőkkel tovább egyeztetnek; az intézmények szigetelése is elkészült már, a színezés 

is megtörtént. Mindegyik épületnél van javítani való. Az EKO Kft. telephelye és az iskola 

van készen. Reméli még az idén rendeződik mindegyik épület. 

 

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

határozatot hozta 

246/2017.(XII.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Két olyan napirendi pont volt az Oktatási és Szociális 

Bizottság ülésén, amit a testület nem tárgyalt.  Kaptunk egy megkeresést a Magyar 

Pedagógiai Társaságtól, akik egy online felületet működtetnek.  Támogatást kérnek a 

kiadványukhoz. Egy 40 fős dicsőség listát állítanak össze azokról a pedagógusokról, akik 

munkásságukkal példát mutathatnak a mai tanároknak;  Laky Ilonka néni is szerepel 

közöttük. A bizottsági ülésen nem döntöttünk a támogatásról, mert a levélből nem tűnik ki, 

hogy több kiadvány lesz és kötetenként 3500 Ft, vagy csak egy kötet lesz és annak az ára 

3500 Ft.  További egyeztetés szükséges a kérelmezővel. 

Másik napirendben Irsikné Sipos Ildikó szociális ügyintéző jelezte, hogy a szociális keretben 

ebben az évben maradt pénz. A bizottság úgy döntött, hogy 35 gyerek támogatását szavaztak 

meg 300 eFt értékben.  Azok a rászoruló gyerekek részesülnek még az ünnep előtt 

támogatásban, akik az előterjesztési listán szerepeltek. 
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