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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 18-án 

18.10 órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  2233 Ecser, Bajcsy u. 3. sz. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

 

 Horváth Tamás, Jármai Zoltán, dr.Petky Ferenc,  

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak:  Mihályfi Árpád ügyvezető képviseletében Desics Lajos ProForm Kft., 

   Petneházi Tamásné óvodavezető, Kóspál Zsuzsanna óvodavezető,  

   Kun Attila EKO Kft ügyvezető 

 

Igazoltan távol: Hosszú János képviselő 

 

Gál Zsolt: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

1.)  Pro Form Kft kérelme a sportpálya kerítés ügyében 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Mihályfi Árpád  ügyvezető 

 

2.)  1. sz. Óvoda 2011/2012. tanévi beszámolója  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Petneházi Tamásné  óvodavezető 

 

3.)  2. sz. Óvoda 2011/2012. tanévi beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

 

4.)  Polgármesteri Hivatal beszámolója  

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

5.)  Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló 

beszámolója  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Kertész Gyula  ügyvezető 

 

6.)  Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló 

beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Somogyi Tamás  ügyvezető 
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7.)  A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

8.)  A 2012. I. félévi pénzügyi beszámoló 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.)  A 8/2007.(III.8) sz. képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  Ecser Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  EKO Kft.-vel kapcsolatos ügyek 

 kisteherautó vásárlás 

 gallyaprító berendezés vásárlás 

 kft. számlázási rendje 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  A lakossági hulladék- és konténerszállítás ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Üveggyűjtő konténer áthelyezésének ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  A Széchenyi utca – Bajcsy Zs. utca sarok terület rendezése  (Lakodalmas szobor állítása) 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester  

 

15.)  A Széchenyi utca tervezésére árajánlatok elbírálása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  A Pedagógiai Szakszolgálat 2011/2012. beszámolói 

 fejlesztő pedagógia 

 logopédia 

 pszichológia 

 Előadó:  Barta Zoltán  jegyző 

 

17.)  Vecsési Idősek Gondozási Központ 2012. I. félévi beszámolója 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

18.)  A 11/2010 (XI.27.) sz. szociális rendelet módosítása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

19.)  Dr. Varga Ágnes háziorvossal kötött megállapodás módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

20.)  Vághi József  kérelme út elnevezés ügyében 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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21.)  Hegyi Gábor ajánlata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

22.)  Maglód Önkormányzatának kérelme csatornahő hasznosítása tárgyában 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

23.)  Horgásztó ügye 

 Előadó:  Gál Zsolt  polgármester 

 

24.)  Fehér Gyolcs Alapítvány kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

25.)  Közbeszerzési Bizottsági tagok választása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

26.)  Bp. XVII. ker. Széchenyi utca HÉSZ 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

27.)  Bp. XVII. ker. Naplás út HÉSZ 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

28.)  Beck Lóránt gyógykezelésének támogatása  Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

29.)  Iskolai osztályok és csoportok létszámáról hozott határozat módosítása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

30.)  Szent István Napi rendezvény értékelése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

31.)  Gagarin utca 22. számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlása  Zárt ülés! 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

32.) Beszámolók  

 a.) Polgármesteri beszámoló 

 b.) Bizottsági beszámolók 

 

33.)  Képviselői vélemények, kérdések 

 

34.) Egyebek 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.)  Pro Form Kft kérelme a sportpálya kerítés ügyében 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a ProForm Kft kérelmét, meghallgatták a 

cégvezető urakat. Az ülésen is elhangzott, hogy a focipálya melletti nyárfák 

balesetveszélyesek; a kapu mögötti kerítésre megoldást kell keresni, valamint szóba került a  
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focipálya áthelyezése is. A bizottsági ülésen ők ígéretet nem tettek arra, hogy ma már lesz 

döntés. De legkésőbb az októberi ülésre kidolgozunk mindkét fél számára elfogadható 

megoldást. Elsődlegesen a kerítés ügyében, utána a nyárfákra is. 

 

Gál Zsolt: Személyesen is megnézte a nyárfákat, elöregedtek, a faluközpontban lévő fákhoz 

hasonló állapotban vannak. A ProForm Kft. korábban már visszavágta az ágakat, de újra 

megnőttek. Az ősz folyamán szakemberrel megvizsgáltatjuk a fákat, kivágásuk esetén újakat 

kell ültetni. Erről tájékoztatást a következő  ülésen fog adni. A sportpálya arrébb 

helyezésének vannak akadályai. Ha néhány méterrel arrébb helyezzük, az még nem jelent 

megoldást a jelen problémánkra.  Ezért inkább a kerítés építése mellett döntöttek. Erre 

vonatkozóan készültek számítások. Egyik véglet a teljes drótháló csere és labdafogó haló 

építése, a másik véglet a zsalukőből készült beton. A korábban megépített  iskolai kerítést 

alapul véve ennek az  anyag és munka díja  9-10 millió Ft, 100 m hosszan 3 méter 

magasságban. Azt javasolja a testületnek, hogy erről a kérdésről úgy döntsön, melyik 

alternativa irányába kíván menni. A két összeg közötti különbség igen magas.  Az ülésen 

jelen vannak a ProForm Kft. képviseletében az urak, átadja nekik a szót. 

 

Desics Lajos: Az ügyvezető igazgató Mihályfi Árpád úr véleményét közvetíti, aki 

személyesen nem tud résztvenni az ülésen. A kerítéssel kapcsolatban van a legfőbb gondjuk. 

Kérésük az önkormányzat felé, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét,  miszerint a kerítés 

alsó része tömör beton legyen.  Amennyiben az anyagot megvásárolja az önkormányzat, 

akkor ők résztvállalnak a kivitelezésben, 2,5 - 3 m magasságig megépítik. E felett egy 

egyszerűbb hálós megoldás is elképzelhető. Lényeg, bármilyen megoldás is születik, a 

kerítés  mászhatatlan legyen.  Utánanéztek ők is más anyagoknak (betonacél háló), ha 

mégsem valósulhat meg a tömör kerítés. Ettől függetlenül hangsúlyozta Mihályfi úr, hogy a 

tömör kerítés megépítését fontolja meg a testület. Mindenki előtt ismeretes, hogy a gyerekek 

a kerítésen átmásznak a labdájukért, ami ebben az esetben rendkívül balesetveszélyes.  A 

cégük ezen a traktuson nagyértékű gépeket helyezett el, forgó, mozgó alkatrésszel, ami 

nagyon balesetveszélyes. Folyamatos gyártást végeznek itt és ez egyben építési terület is. Ha 

ide gyerekek bemennek, az számukra nagyon veszélyes. Ezért is szeretnék egy véglegesebb 

megoldást együttműködve az önkormányzattal. 

A háló csere nem oldja meg a problémát, mert csípőfogóval szétnyitható. Ennek javítása 

folyamatos problémát okoz nekik. Mivel rengeteg balesetveszélyes hely van a telepen, ezért 

úgy látják, hogy mindkettőjük érdeke, mászás biztos kerítés készüljön. 

 

Gál Zsolt: Utánanézett az ún. mászás biztos kerítéselemeknek; melynek sokféle variációja 

van. A focipálya két oldala ilyen kerítésből készült. A kerítés elemek ára a vastagságuktól 

függ, 9 eFt – 15 eFt között van egy tábla. Ennek mérete 2x2,5 m, anyaga  sima horganyzott 

vas; 40 db szükséges.  Ennek az ára kb. 500 eFt, ehhez még hozzájárul, hogy  felette és 

alatta is szükség van további kiegészítő munkákra (alapozás, oszlop elhelyezés, stb.) 

valamint felette egy  labdafogó hálót is fel kell tenni.  Ez mind növeli a költségeket. 

 

Desics Lajos:  Tevékeny részvételüket szeretné megerősíteni a kivitelezésben. 

 

Horváth Tamás:  Meg kell vizsgálni a költségvetésünkben erre elkülöníthető összeget, ennek 

függvényében dönthetünk.   

 

Gál Zsolt:  Most keret meghatározásról kíván dönteni a testület, vagy folytassanak további 

egyeztetést a mászásbiztos kerítéselemekről? 
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Dr. Petky Ferenc:  Hogy néznek ki ezek az elemek? Miből vannak? 

 

Gál Zsolt: A sportpályán az utcafronti és az egyik oldal határos kerítésünk most ilyen. A 

kerítés elem acél hálóból készült,  5 x 20 cm lyukak vannak benne. Olyan közel vannak 

elhelyezve benne a rudak, hogy az ember lába nem fér bele. Azt nem tudja, mennyire bírja a 

labda nekirúgásokat. Az biztos, hogy a sima háló nem elég. Az interneten talált ilyen 

elemeket, melynek az ára 15 eFt/m2.  Nagyságrendileg a 2,5 m magas kerítést számolva, 

továbbá ehhez kapcsolódóan egy kb. 200 eFt költségű labdafogó háló és tartószerkezete, 

valamint a kapu melletti két sávban oldalháló elhelyezése további 200 eFt. Csak az 

anyagköltség kb. 1 millió Ft.  + az oszlopok, ha a jelenlegihez nem lehet hozzákötni.   

 

Szilágyi Károly:  Mindenképpen javasolja Mihályfi úrral való egyeztetést. Esetlegesen a 

sportkör felé nyújtható támogatás módját is megemlítve.  Nem biztos, hogy jó egy 

keretösszeg meghatározása. Lehet, hogy nekik ez a megoldás nem lesz jó, kár ezt 

kezdezményezni. 

 

Gál Zsolt:  Petky doktor kérdésére válaszolva elmondja, hogy a javaslata a 2,5 méter 

betonhálós kerítés és felette háló elhelyezése. Végleges megoldás a beton lenne,  de alap 

adatokat számításba véve 3 m magasságban, 30 cm-es zsalukővel kellene elkészíteni, 

melynek anyagköltsége min. 4,5 millió Ft. Továbbá oszlopok is kellenek, amit vasalni kell, 

stb. 

 

Horváth Tamás: A ProForm felajánlásban szerepelt, hogy a munka elvégzésében 

résztvennének.  Lehet szó anyagi hozzájárulás bevonásáról is?  Volt-e erről szó az ügyvezető 

úrral történő egyeztetésben?  A betonkerítést ki lehetne adni helyi vállalkozóknak 

reklámfelületet felhasználásra. Ezzel kicsit csökkenthetnénk a költségeinket. 

 

Gál Zsolt:  Ez egy következő kérdés. Most megoldandó feladat, melyik megoldást választjuk. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Nem biztos, hogy a mi megoldásunk jó. Azt kellene eldönteni, 

hosszútávon van annyi keretünk, hogy végleges megoldást találjunk? Van-e pénzünk rá?  

Vagy most tűzoltó akció részeként egy könnyebb megoldást választunk. 

 

Gál Zsolt: Legolcsóbb a drótháló 600 eFt, a mászásbiztos kerítéselem  1-1,2 millió Ft,  a beton 

4,5 millió Ft. A mászásbiztos elem is lehet jó; a meglévő eddigi kerítéssel nem volt még 

probléma. 

 

Szeverné Csekei Csilla: A rezgés ennek sem fog jót tenni. 

 

18.28 órakor dr. Petky Ferenc távozik a teremből. 

 

Gál Zsolt:  Megoldás lehet, hogy dupla hálót tennénk fel; alkalmazták már néhány helyen. Ha 

végigteszünk betonhálót a kapu melletti oszlophoz, és belülre drótfonatot, akkor az 

megfoghatná a rezgést. 

 

Desics Lajos:  A hálófonat teljesen felesleges, csak pénzkidobás.   

 

Gál Zsolt:  Megoldást jelenthet-e az említett dupla hálózás? Véleménye szerint a  betonra nem 

lesz 4,5 millió Ft-unk.   
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Desics Lajos: Kérdés milyen vastagságú a betonvasból készült háló.  Szerinte 5x5 cm-es 

minimum szükséges. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Az iskolában van hasonló, már sajnos az is megy tönkre. Az előbb 

említett dupla megoldás jó lehet, a kézilabda pályánál is már két háló van egymás mögött. 

 

Sok hozzászólás hangzik el a kerítés anyagával kapcsolatban.. 

 

Gál Zsolt: Összefoglalja az elhangzottakat és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

182/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy a következő soros ülésre  

tegyen javaslatot az önkormányzati sportpálya oldal kerítésének megépítésére; 

egyben folytasson egyeztetést a ProForm Kft vezetőségével a hosszabb távú megoldásra.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

dr.Petky Ferenc képviselő nincs jelen a szavazáson. 

 

A ProForm Kft. képviselői távoznak 18.30 órakor az ülésről. 

 

2.)  1. sz. Óvoda 2011/2012. tanévi beszámolója  

 

Petneházi Tamásné: Szeretné megköszönni az önkormányzat támogatását az óvoda 

felújításábam. Örömmel közli, hogy elkészültek az óvodai öltöző szekrények és a hinta is. A 

dolgozók nevében is tolmácsolja a testület felé köszönetüket. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetű szavazattal javasolja az 

1. számú Óvoda beszámolójának elfogadását. A bizottság részéről kérdés nem volt. 

 

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

határozatot hozta: 

183/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az 1. sz. Grassalkovich téri Óvoda  

2011/2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Petneházi Tamásné  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

dr.Petky Ferenc képviselő nincs jelen a szavazáson. 

 

 

3.)  2. sz. Óvoda 2011/2012. tanévi beszámolója 

 

Kóspál Zsuzsanna:  Ő is szeretné megköszönni az önkormányzat segítségét. Bár van egy kis 

gondja, az ígérettel ellentétben még nem készült el a raktárépület. Az utolsó önkormányzati 
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szekrényvásárlás jót tett a felszereltségüknek. Nőtt a gyereklétszámuk, ezért kicsit 

mindenből több kell. Várhatóan ez a növekedés folyamatos lesz. 

 

Gál Zsolt: Az épületről egyeztettek már Kóspál Zsuzsanna óvodavezetővel. A vállalkozói 

ajánlatok magasabb összegűek voltak a költségvetésben elkülönítettnél.  Ezért úgy 

döntöttek, hogy az EKO Kft fogja elkészíteni. A felhalmozódott munka miatt késnek a 

kivitelezéssel.  

 

18.32 órakor dr. Petky Ferenc visszaérkezik a terembe. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja 

a 2. sz. Óvoda beszámolóját; az ülésen nem volt kérdés. 

 

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

határozatot hozta: 

184/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2. sz. Andrássy utcai Óvoda 

2011/2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

4.)  Polgármesteri Hivatal beszámolója  

 

Barta Zoltán.  Köszöni a lehetőséget, hogy beszámolhat a Polgármesteri Hivatal 

tevékenységéről, melyet a hivatal 2011. májusától jelen ideig folytatott. Nehéz visszaadni 

azt a sokrétű tevékenységet, melyet teljesíteniük kell. A beszámolóban igyekezett 

részletesen leírni az elvégzett munkát, de nem teljes részletességgel; további terjedelemmel 

nem akarta terhelni a testületet. Kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Gál Zsolt: A testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

185/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2011. május hó és 

2012. szeptember hó közötti időszakban végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Kóspál Zsuzsanna és Petneházi Tamásné óvodavezetők 18.34 órakor távoznak az ülésről. 
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5.)  Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló 

beszámolója  

 

Gál Zsolt:  Beszéltünk már testületi és bizottsági ülésen is több alkalommal erről a témáról. 

Gyömrő Önkormányzata már elfogadta a beszámolót, mely a kft. részéről már májusban 

benyújtásra került.  A mostani napirend tárgyalása már csak egy technikai kérdés. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal javasolja elfogadni a 

beszámolót. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Kérdése nem, csak észrevétele van a témával kapcsolatban.  Volt 

rendkívüli ülésünk júliusban, amikor a víziközmű dolgokról beszéltünk?  Ezek most hogy 

állnak? 

 

Gál Zsolt: A Gyömrői Vkm. Kft. üzemeltetéséből kiválásunkat elindítottuk, megszavaztuk 

hogy átmegyünk a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt-hez. Velük június 15-i határnappal 

kötöttünk szerződést. Ezen az ülésen úgy döntöttünk, hogy a szolgáltatás biztonsága 

érdekében a két szolgáltató egyeztetésével kerüljön sor a tényleges átadásra. Időközben 

tudomásunkra juttott, hogy él egy szerződés, melyet 2005-ben a korábbi polgármester írt alá. 

A szerződés az akkori testületi döntéssel ellentétes. Ennek értelmében a szolgáltatásról csak 

úgy tudunk lemondani, ha a kft.-ből kilépünk. Jelen esetben ez azért problémás, mert sem a 

Gyömrői Önkormányzat, sem a Gyömrői Vkm Kft. nem vásárolja meg a tulajdonrészünket.  

Ha lemondunk a kft-ben lévő tulajdonrészünkről, akkor van lehetőség arra, hogy más 

szolgáltató működtesse a hálózatot.  A helyzethez az is hozzájárul, hogy a Gyömrői Vkm. 

Kft. igényeli az Önkormányzatunktól azt az összeget, amely abból keletkezett, hogy a 

lakosság által fizetett – testület által meghatározott - vízdíj alacsonyabb, mint a kft. által 

javasolt díj. A két összeg közötti különbséget kéri a Kft.  Az önkormányzat 2011-ben 

alacsonyabban határozta meg a vízdíjat, mint az általuk kimutatott önköltség. Született egy 

testületi határozat, melyben javasoltuk, hogy lemondunk a tulajdon részünkről és ők nem 

követelik a különbözetet. A Gyömrőiek visszaléptek ettől a megoldástól, bár korábban ők 

javasolták. Gyömrő Önkormányzata a váci központú DMRV-hez csatlakozik; akik 

elsődleges szóbeli ajánlatuk szerint a kft-t megvásárolja de nem könyvi értéken, hanem a 

törzsbetétjének megfelelő összegért. Így a mi tulajdonérténük sem 30 milló, hanem csak 10 

millió Ft. A 3 héttel ezelőtti megegyezéssel ellentétben változtatott a DMRV az álláspontján, 

nem kívánja átvenni a kft.-t. Most csak a szolgáltatási területet akarja megvenni a DMRV.  

Ez nekünk azért is rossz, mert emiatt még mindig nem tudjuk átadni a gyáliaknak az 

üzemeltetést. De a mostani helyzetben Györmő sem tud kiválni a kft-ből. Megoldás lehet, 

hogy a három oldalú szerződést módosítani tudjuk. A végelszámolásnál a 

vagyonfelosztáskor jelentkezhetünk a jussunkért.  Van jelenleg egy vagyonértékelésünk, de 

a könyvszerinti érték nem azonos a piaci értékkel. Sajnos még mindig nincs végleges 

megoldás. Holnap megyünk a jegyző úrral egyeztetésre Gyömrőre. Reméli, hogy találnak 

megoldást. Kezdeményezni fogja, hogy a korábbi határozatnak megfelelően legyen a 

szolgáltató váltás.  Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

186/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 

2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
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Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kertész Gyula  Gyömrő Vkm. Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

6.)  Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. 2011. évi tevékenységéről 

szóló beszámolója 

 

Gál Zsolt: A szennyvíztisztító üzemeltetőjének beszámolója szintén kiküldésre került. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

beszámolót. 

 

Gál Zsolt: Ennek a kft-nek a további sorsáról még nem lehet tudni semmit. Ők csak magát a 

szennyvíztelepet működtetik, a hálózatot nem. A cég további sorsáról gyömrői 

alpolgármester és a polgármester más-más véleményen van.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –  ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

187/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. 

2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Somogyi Tamás Gy-M-E Szvt. Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

7.)  A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Pokornyi Róbertnéné: Munkatervnek megfelelően készítettük el a költségvetési rendelet 

módosítását.  A féléves beszámolóval igazítottan készült el.  Elsődleges célja, hogy az 

állami támogatások, tételek, jogcímek átvezetése megtörténjen. Érdekessége ennek a 

rendelet módosításnak, hogy az új Áht. miatt az önkormányzati intézmények önállóan 

gazdálkodó intézmények lettek, önálló bankszámlával. Ennek megfelelően az 

önkormányzati egyik számláról finanszírozzuk a másik intézményünk számláját. Emiatt a 

változás miatt is látszik kicsit nagyobbnak a módosítás. Ezen kívül az iskolatej és az 

óvodatej állami támogatását csak az önkormányzat igényelheti meg, és számolhatja el.  Ezért 

az önkormányzati blokkban szerepelnek az iskola és az óvodák előirányzatai. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a rendelet 

módosítását. 

 

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

megalkotta az alábbi rendeletét 

11/2012.(IX.18.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megalkotta a 11/2012.(IX.18.) sz. rendeletét a 

4/2012.(II.15)  számú a 2012. évi költségvetési rendelet  

módosításáról. 
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1.§. A 4/2012.(II.15.) Ör. számú költségvetési rendelet 3.§-a a következők szerint módosul: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

 857.159 e Ft bevételre 

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

 

A kiadáson belül általános tartalékot: 4.274 e Ft-ra 

 fejlesztési céltartalékot:   2.393 e Ft-ra 

 egyéb céltartalékot: 77.332 e Ft-ra   m ó d o s í t j a. 

 

2.§. A 4/2012.(II.15.) Ör. számú költségvetési rendelet 3.§-a a következők szerint módosul: 

Az önkormányzat kiadásain belül: 

  eFt összegre 

-személyi jellegű kiadásokat 209.092 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  54.639 

-dologi kiadásokat 138.562 

-szociálpolitikai és egyéb támogatásokat 23.694 

-támogatás értékű kiadásokat 309.543 

m ó d o s í t j a. 

 

3.§. Ez a rendelet 2012. 09.20. napján lép hatályba. 

 

 Gál Zsolt sk.  Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

 

8.)  A 2012. I. félévi pénzügyi beszámoló 

 

Pokornyi Róbertné:  A Magyar Államkincstárnak augusztus 12-ig kellett elküldeni a 

beszámolót intézményenkénti garnitúrával és a szlovák önkormányzat beszámolójával. A 

megszokott mellékleteken kívül még 5. sz. mellékletben szerepel az  intézményenkénti 

bevételek és kiadások kimutatása. A további magyarázatot is tartalmaz az anyag 5 oldalon. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadni a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

188/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2012. I. félévi pénzügyi beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9.)  A 8/2007.(III.8) sz. képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt:  A képviselő-testületi SzMSz-t  két pontban szeretné módosítani.  Az egyik pontja 

a módosításnak a testületi ülések rendje. Az eddigi rend az volt, hogy minden hónap 3. 

hetében tartották a testületi üléseket, előtte való héten voltak a bizottsági ülések, első héten 

került az anyag kiküldésre.  Az elmúlt időszakban a testületi és bizottsági ülések között nem 
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születtek előterjesztések. A munka gördülékenyebbé tétele miatt kéri a testülettől, hogy a 3. 

hét szerdájáról, tegyék át az üléseket a második szerdára.  Ezt megelőzően hétfőn és kedden 

lennének a bizottsági ülések.  Első héten kerülne kiküldésre az anyag.  Nem aprózódna el a 

testületi munka, a zárószavazás már azon a héten megszülethet, a bizottsági véleménnyel 

megalapozott a döntés. 

 

Barta Zoltán:  Másik módosítás oka, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok szabályozására is 

szükség van.  Jelenleg is a Polgármesteri Hivatalban tároljuk az összes képviselői 

vagyonnyilatkozatot; a már nem képviselőkét és a volt polgármester nyilatkozata is ott van.  

A szabályozásra azért is szükség van, hogy visszaadhassuk a volt képviselőknek a 

nyilatkozataikat. Teljesen értelmetlen, hogy a Hivatalban tároljuk, amikor nincs már 

szükség, hogy a vagyonnyilatkozatuk bent legyen. Csak a ténykedésük alatti időszakban van 

értelme és funkciója a dokumentumnak. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Az adatvédelmi törvény nem szabályozza ezt?  Nem lehet 

megsemmisíteni? 

 

Barta Zoltán: Nem lehet megsemmisíteni, vissza kell a nyilatkozattevőnek adni. 

 

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

alábbi rendeletét 

12/2012.(IX.18.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megalkotta a 12/2012.(IX.18.) sz. rendeletét a 

8/2007.(III.8)  számú a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló rendelet módosításáról. 

Ecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 

Alkotmány 44/A. § (1) és (2) bekezdése, A helyi önkormányzatokról szóló, többször  

módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) és 18.§ (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján – szervezeti és működési rendjére (a továbbiakban: SZMSZ) – 

következő rendelet alkotja: 

1.§ 

A rendelet 19. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A képviselő-testület rendes üléseit általában a hónap második szerdáján 18.00 órától -22.00 

óráig tartja. 

2.§ 

A rendelet 19. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy az érdekeltek az ülés 

időpontját megelőzően legalább 7 nappal megkapják. Ettől eltérni csak a polgármester 

előzetes engedélyével lehet. 

3.§ 

A rendelet az alábbi 60/A. §-al egészül ki:  

60/A.§   

A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos 

szabályokat a rendelet  ….. számú melléklete tartalmazza. 

4.§ 

A rendelet az alábbi … számú melléklettel egészül ki: 

:::::::. melléklet 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III. 08.) 

önkormányzati rendelethez 
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A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételével 

kapcsolatos szabályok 

1. A vagyonnyilatkozat kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok  

1.1. A polgármester és a képviselők (továbbiakban együtt: képviselők) vagyonnyilatkozat-

tételével kapcsolatos feladatokat Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) látja el. E feladata ellátásához kapcsolódó 

ügyintézői feladatokat a Polgármesteri Hivatal személyzeti ügyintézője végzi.  

1.2. A Bizottság feladatai a képviselői vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatban következők:  

1.2.1. a képviselők tájékoztatása a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről  

1.2.2. a szükséges nyomtatványok kiadása a képviselők részére  

1.2.3. a képviselők tájékoztatása a vagyonnyilatkozat kitöltésének szabályairól  

1.2.4. a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátása  

1.2.5. az átvett vagyonnyilatkozatok elkülönített kezelése  

1.3. A képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános. Annak tárolása névvel ellátott borítékban 

történik. A vagyonnyilatkozat megtekintését a Bizottság elnökénél lehet kezdeményezni. A 

betekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a betekintés időpontját, helyét, a 

betekintő nevét, lakcímét.  

1.4. A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános, annak tárolása névvel 

ellátott, zárt, az átvételkor a lezárásra szolgáló felületen lepecsételt és a nyilatkozattevő 

aláírásával ellátott borítékban történik. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatba csak a Bizottság 

tagjai tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás esetén.  

1.5. Ha a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett képviselő a Bizottságnak írásban bejelenti 

valamely közös háztartásban élő hozzátartozója esetében a közös háztartásban élés 

megszűnését, a Bizottság köteles haladéktalanul intézkedni az általa kezelt hozzátartozói 

vagyonnyilatkozat visszaadásáról.  

1.6. A vagyonnyilatkozatok tárolása egyéb iratoktól elkülönítetten, biztonsági zárral ellátott 

lemezszekrényben történik.  

1.7. A vagyonnyilatkozatokat és a hozzájuk tartozó összes iratot a képviselő tisztségének 

fennállásáig kezelni kell. A megbízatás megszűnését követően a képviselő részére a saját és a 

hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat - a megbízatás megszűnését követő 30 napon belül - 

átadás-átvételi igazolás kiadásával vissza kell adni.  

1.8. Amennyiben az önkormányzati képviselő a helyi önkormányzati választások napján újra 

megválasztásra kerül, úgy részére az előző ciklus idején leadott vagyonnyilatkozatait az új 

vagyonnyilatkozatok átvételével egyidejűleg - igazolás kiadásával - vissza kell adni.  

 

2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás szabályai  

2.1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 

valóságtartalmának ellenőrzése. Az Ökjtv. 10/A. § (4) bekezdése alapján a képviselő 

vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a Bizottságnál bárki kezdeményezheti.  

2.2. Eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás 

esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a 

vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt 

a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha 

a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül 

elutasítja a kezdeményezést.  

2.3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon 

vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új 

tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új 

tényállítás nélküli – ismételt kezdeményezést a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül 

elutasítja.  
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2.4. A Bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  

2.5. Az eljárás során a Bizottság felhívására a képviselő a saját, illetve a hozzátartozója 

vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat köteles 

haladéktalanul írásban bejelenteni. Az adatokat csak a Bizottság tagjai ismerhetik, és azokat 

az eljárást követő 8 napon belül törölni kell.  

2.6. Az eljárás eredményéről a Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésén a képviselő-

testületet. 

5.§ 

A rendelet a 2012. október 1. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk Barta Zoltán sk 

 polgármester jegyző 

 

 

10.)  Ecser Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Barta Zoltán:  A Polgármesteri Hivatal SzMSz módosítását a jogszabály változások tették 

szükségessé. Az új Áht. előírásainak való megfelelés; változott a törzskönyvi szám, a 

számlaszám,  módosult az iskola elnevezése, az üzemeltetési csoport megszűnt, léterejött az 

Eko kft.; a  bélyegzők is módosultak.  Folyamatos változásban van a közszolgáltati 

jogterület, ezért a 2. és 3. függelék is módosul.  Az új közszolgálati tisztviselői törvény 

megjelenését követően várható, hogy ehhez kapcsolódóan 20-30 szakrendelet még lesz.  

Elképzelhető, hogy még foglalkozunk a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ével. 

 

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

határozatot hozta: 

189/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat  

előterjesztés szerinti módosítását. 

Felelős: Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

11.)  EKO Kft.-vel kapcsolatos ügyek 

 kisteherautó vásárlás 

 gallyaprító berendezés vásárlás 

 kft. számlázási rendje 

 

Gál Zsolt: A kiküldött anyag a kft.-vel kapcsolatos ügyekben készült. Augusztus 1-től  

megkezdte működését az EKO kft. A munka gördülékenyebbé tételéhez szükség lenne 

további gépek beszerzésére. A vezetői igények a megküldött előterjesztésben vannak: 

kisteherautó és gallyaprító berendezés. A téma tárgyalásánál a számlázás rendjéről is kell 

beszélni. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság két határozatot hozott ebben a napirendben. A 

bizottság 4 igen szavazattal javasolja a testületnek, hogy a korábban elkülönített 2,5 milliós 

keretösszegből  az önkormányzat vásároljon a Eko Kft. részére kisteherautót és gallyaprító 

berendezést. 
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Gál Zsolt: A határozat megfogalmazásánál nem pontosan került meghatározásra a 

felhasználás. A kisteherautót az önkormányzat megvásárolja, saját tulajdonában marad, csak 

üzemeltetésre adja át az EKO Kft. részére, míg a gallyaprító berendezés vásárlását a testület 

hozzájárulásával maga a kft. végzi, saját nevében az átadott támogatásból. 

Felkéri a jelenlévő Kun Attilát az EKO Kft.-vel kapcsolatban tartson rövid ismertetőt. 

 

Kun Attila:  Bemutatkozik a képviselő-testületnek.  Augusztus 1-én elkezdték a munkát, a 

mindennapi aktuális feladatok és a korábbról felhalmozódott munkákat igyekeznek 

elvégezni.  A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés miatt több csoportra osztotta az 

alkalmazottakat. Így egyszerre több helyen tudnak dolgozni.  Azért, hogy ne kelljen várni 

egy-egy csoportnak, a munkaeszközök és dolgozók szállításához rendelkezésre álljon az 

autó, szeretnének egy kisteherautót beszerezni. A településen keletkező kivágott fák, 

elszáradt gallyakból folyamatos lesz az utánpótlás. Ennek feldolgozására, újrahasznosítására 

egy gallyaprító berendezéssel lehetőség lenne. Az EKO Kft. dolgozói is el tudják látni ezt a 

feladatot.  

Feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a meglévő MTZ traktorral nem lehet közlekedni, 

de a gallyaprító működtetésére jó. 

 

Gál Zsolt: Felolvassa a határozati javaslatait. 

 

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

határozatot hozta: 

190/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a gépparkjának fejlesztéséről szóló 184/2011.(X.19.) sz. határozatát részben módosítva 

fűnyíró adapterrel rendelkező traktor vásárlása helyett –  

1  db kisteherautót vásárol max. 1,9 millió Ft értékben, melynek 

üzemeltetését átadja az EKO Kft. részére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: folyamatosan 

 

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

határozatot hozta: 

191/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az EKO Kft. 600 eFt összeghatárig gallyaprító 

berendezést vásároljon. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt:  5 millió törzstőkével indítottuk a kft.-t, megtörtént az üzemeltetési csoport 

dolgozóinak átvétele; rendezésre kerültek a munkaszerződések. A dolgozók 3 csoportba 

vannak beosztva.  Számlázással kapcsolatban a könyvvizsgálóval, az ügyvéddel, és a 

pénzügyi csoportvezetővel egyeztetve alakították ki a javaslatot. Arra a döntésre jutottak, 

hogy legjobban úgy áttekinthető a kft. működése, ha két részben történik a finanszírozás. 

Részleteiben ez úgy történik, hogy  2/3 arányban adná a támogatást az önkrmányzat a 

működésre és 1/3 részben pedig kapná a finanszírozást számlázás alapján az intézményektől 

az elvégzett munka után.  Ennek fedezete az eddigi üzemeltetési csoportra idén elkülönített 
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összegből kerülne átcsoportosításra. Ez évente 35 millió Ft volt.  Havi bontásban ennek 

összege  3 millió Ft.  2012. 09. hótól a közfeladatok ellátását biztosítaná az a 2 millió Ft, 

amit  átalány szerződés alapján az intézményektől a tételesen elszámolt munkadíjjal és 

anyagköltséggel kiszámlázott munka után kapna. Ha az intézmény ezt az átalány 

költségkeretet túllépi, akkor a kiszámlázásra került munka a következő havi átalány terhére 

levonásra kerül. Ha ez az összeg alatta marad, akkor vagy visszafizetésre kerül az 

önkormányzathoz, vagy átadjuk egyéb intézményben elvégzendő feladatra, vagy 

berendezésre.  Minden esetben a testület döntése alapján történne az átcsoportosítás.  

Kiküldtünk egy megállapodás tervezetet, melyet felolvas. A szövegezésben említett 

közfeladatokat a melléklet  tartalmazza. Az Ötv. 8. §-a  szerinti közszolgáltatási feladatok 

felsorolva.  Természetesen nem minden feladatot kell a kft.-nek ellátni.  Az előterjesztésben 

szereplő tételekre vonatkozóan a mostani javaslata alapján kell javítani a szövegezést. A 

megállapodás az önkormányzat és a kft. között jönne létre. Egyik része az elszámolásnak a 

havi rendszeres támogatás, másik része pedig az összes intézménnyel kötendő átalánydíjas 

szerződés lenne. Ez az elvégzett munka alapján kiszámlázásra kerülne. Kéri a javaslat 

elfogadását. 

 

Dr. Petky Ferenc: Van olyan közszolgáltatás, amit mással láttatunk el? Melyek ezek?  

 

Barta Zoltán: Több önkormányzati alap feladatot társulással vagy szerződés alapján lát el az 

önkormányzat. Pl. a víz- és csatorna szolgáltatást a Gyömrő és Térsége Vkm. Kft,  vagy a 

temető szolgáltatást a Golgota Bt. látja el. 

 

Dr. Petky Ferenc: További kérdése, pl. ha a viakolorral van gond, akkor azt ki javítja ki; a 

Golgota Bt. vagy az EKO Kft? 

 

Barta Zoltán:  Az érvényben lévő szerződésünk alapján meg kell nézni, mit tartalmaz. Kinek a 

feladata az adott munka. 

 

Dr. Petky Ferenc: Mi van akkor, ha csőtörés van a WC-ben? 

 

Gál Zsolt: Ezt a munkát pont ők vállalták. Ha nagy súlyú probléma jelentkezik, akkor azt úgy 

is a testület elé hozza, és közösen döntünk. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Ő nincs kibékülve az átalánydíjas számlázással. 

 

Gál Zsolt: Minden intézmény megkapja tételesen milyen munkákat végzett el a kft., mennyi 

időt vett igénybe, milyen anyagot használtak fel, hányan dolgoztak.  Ha ez a támogatásból 

kijön, akkor a szerződésnek megfelelően történik a kiegyenlítése; ha több, akkor plusz 

számlázást jelent.  Ezt folyamatosan nyomon kell követni a hivatalban, a kft.-ben és az 

intézményben is. Korábban több olyan feladatnál nem fizettek az intézmények, amikor 

kisebb javítások voltak. Január 1-től lebontva az intézménynek a rá vonatkozó költségeket 

saját maguknak kell kifizetniük. Benne is vannak gondolatok az átalány díjjal kapcsolatban. 

A tapasztalataink alapján bármikor módosíthatjuk ezt a megállapodást.  Ez a megállapodás 

december 31-ig szól. Ezt a működés ismeretében újra kell gondolni.  A nonprofit kft-vé 

alakulást már megszavazta a testület. Ha sikerül megvalósítani, akkor teljesen új rendszert 

kell kidolgoznunk.  Ez most egy próba, hogyan tudjuk ebben a formában működtetni az 

üzemeltetést.  Nem látjuk még teljesen a költségeket.  Első hónapban nem volt teljes a 

létszám, mivel szabadságolások is voltak. Illetve nagyon sok felhalmozódott feladatot kell 

ellátnia a kft.-nek.  Ez egy idő után be fog állni a normal üzemmódra.  Akkor újra kell 
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gondolni, hogy megfelelő-e a finanszírozás módja.  Azért is van benne a megállapodást 

tervezetben, hogy amennyiben meghaladja a költségeket adott intézmény, akkor hogyan 

számol el, illetve ha túlkompenzációt kap, akkor azt vissza kell fizetni, vagy a testület 

döntése alapján felhasználhatja.  

A kft. augusztusban kezdett, szeptemberben pedig a törzstőkéjét használta fel. Azért, hogy 

továbbra is biztosított legyen a működésük, a könyvvizsgálóval egyeztetett. Az ő 

javaslatának megfelelően a törzstőkét pótoljuk vissza – ne legyen likviditási gondja –  és 

október pedig jelen megállapodás szerint 2 millió + 1 millió Ft támogatást nyújt az 

önkormányzat havonta.  2013. januárban vagy februárban új költségvetés tervezésekor újra 

gondoljuk a finanszírozást is. 

 

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

határozatot hozta: 

192/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az írásbeli előterjesztés szerint elfogadja az 

Önkormányzat és az EKO Kft közötti Megállapodás tervezetét 

az alábbi összegekkel: 

Az Önkormányzat EKO Kft. részére 2012. szeptember hónapban 5 millió Ft, 

ezt követően október 1-től havi  2 millió Ft működési támogatást biztosít. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a Megállapodást írja alá,  

melynek érvényessége 2012. XII. 31-ig szól. A képviselő-testület a Megállapodást 

minden évben a tárgyévet követő év május 31-ig felülvizsgálja. 

2013. évben újabb Megállapodás kötésére kerül sor az EKO Kft. üzleti tervének, 

valamint az Önkormányzat költségvetésének függvényében. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: 2012. XII. 31-ig 

 

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

határozatot hozta: 

193/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az EKO Kft és az önkormányzati intézmények közötti 

pénzügyi elszámolással kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 

- az EKO Kft. az Önkormányzat valamennyi intézményével átalánydíjas szerződést köt 

az intézményi kisjavítási, karbantartási munkák elvégzésére, melynek ellentételezése 

összességében havonta 1 millió Ft. 

- az intézmény vezető az elvégzendő munka megrendelését írásban jelzi az EKO Kft. 

felé. 

- A munka elvégzését követően az EKO Kft havonkénti elszámolással kiszámlázza az 

adott munka anyag és munkadíj költségét. 

- A megrendelés menetének szabályozása polgármesteri utasításban kerül rögzítésre. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 önkormányzati intézményvezetők 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: folyamatosan 

 

 

19.11 órától  19.36 óráig szünet.  
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12.)  A lakossági hulladék- és konténerszállítás ügye 

 

Gál Zsolt: A bizottsági ülésen is szó volt róla, hogy kiírtuk a közbeszerzést a lakossági 

hulladék- és konténterszállításra; a pályázatok bontása hétfői napon lesz.  A 

hulladékszállítással kapcsolatban időközben bejöttek újabb ajánlatok. A jelenlegi szállító 

cég a KVG alvállakozója a Mülltrans Kft. azt ajánlotta, hogy végezné továbbra is ezen az 

áron a szállítást,  ha mi számláznánk. Erre vonatkozóan előzetes számítások megtörténtek. 

Ily módon évi 2-3 millió Ft-os összeg megmaradhatna az önkormányzatnál ilyen feladat 

ellátással. Bár ez kockázatot is rejt magában. Így az önkormányzatnak kellene a lakosokkal 

szerződést kötni és a számlázást végezni, valamint a kintlévőség kezelés is ránk hárulna.  A 

fizetési hajlandóságtől függően csökkenhet a bevétel.  Szóbeli megbeszélés alapján a 

maglódi és gyömrői szállítók is vállálnák a feladatokat. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottsági ülésen határozatot nem hoztunk.  Kb. ugyanide 

jutottak a tárgyalásnál.  Személy szerint javasolná, hogy az Eko kft. végezze a pénzbeszedést 

és a szolgáltatói szerződést is kösse meg. Ők is el tudnák szállítani a hulladékot. Viszont a 

tárgyalás során felmerült, hogy elég kritikus pont a szemétszállítást. Kérdés, olyan 

engedélyhez kötött munkát vállalhat-e a kft., amivel most nem rendelkezik? Itt megrekedt a 

vita. 

 

Gál Zsolt: Még mindig nincs meg a hulladékgazdálkodásról szóló tv, ill. a végrehajtási 

rendelete. Így még mindig nem ismert a hulladékszállítással kapcsolatos feltétel sem.  

Felvetődött, ha a kft-nek nincs ilyen szakembere, engedélye, stb. mi a teendő. A 

megkérdezett  ügyvéd szerint ez áthidalható külön megállapodás kötésével olyan céggel, aki 

rendelkezik ezzel.  Ami problémát okozhat, az az elszámolási rendszer. A szállító cég 

tonnára számol el; de mi van akkor, ha növekszik a lakosoktól begyűjtött mennyiség, akkor 

mi van? Vagy ha valami oknál fogva nem szállít a cég, akkor mit kell tenni?  A terület 

megszerzése érdekében a Mülltrans mindent vállalna. Igaz, hogy vannak problémák 

időnként a céggel, de korábban az ASA-val is volt gond.  Dönteni kell, hogy akarjuk-e 

ennek a nehézségeit vállalni?  Az is kérdés, ha emellett döntünk, akkor közbeszerzési 

eljárásból ki lehet-e hátrálni? Ezt a referenssel szóban egyeztette. Tájékoztatása szerint van 

rá mód, de azt legkésőbb pénteken reggel meg kell jelentetni a közbeszerzési értesítőben. 

Ennek költsége is van. Viszont újra ki kell írni a közbeszerzést, ahol lehet tenni kitételeket. 

Előnyt jelenthet a helyi vállalkozó vagy ha önkormányzati többségi tulajdonú cég végzi a 

feladatot. De semmi garancia nincs arra, hogy ilyen cég nyeri a közbeszerzést. Pl. az ASA 

Kft. minden szükséges feltétellel rendelkező cégként gond nélkül alá tud ígérni.  A 

közbeszerzés visszavonással, újra kiírással megy az idő.  Van határozatunk arra 

vonatkozóan, ha a KVG visszavonja a követelését, akkor nem várjuk meg a szerződés 

szerinti felmondási időt. Ez már időközben okafogyottá válik a többszöri egyeztetések miatt 

is.  A tevékenység az új jogszabály megjelenésével is biztosan közbeszerzés köteles lesz, – a 

referens szerint is. Bár médiában most hallani olyanokat is, hogy hazai, vagy önkormányzati 

cégeknél maradjon ez a feladat.  A referensünk szerint a nemzetközi jogszabályok miatt nem 

lehet a hazai cégeket preferálni.  A nemzetközi értékhatárt is meghaladó összegről van szó, 

nem zárható ki a külföldi cégek.  Kérdés, szállítsunk-e mi, vagy folytassuk le a 

közbeszerzést?  

 

Barta Zoltán: Ezzel kapcsolatban számtalan kérdés vetődik fel. Meddig szállít majd ez a cég?  

Mit mond majd az új jogszabály?   
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Gál Zsolt: A médiából szerzett információ szerint várhatóan fel kell mondani az érvényben 

lévő szerződéseket és majd az új jogszabály szerint kell a közbeszerzést lefolytatni. 

Tahitótfalun ugyanígy jártak el, mint mi, ők is kiírták a közbeszerzést. 

 

Jármai Zoltán:  Mindenképpen kell, hogy legyen egy nyertes az eljárásban? Ha nekünk nem 

szimpatikus a legjobb ajánlatot tevő, akkor mit tehetünk? 

 

Barta Zoltán:  Két cég váltotta ki az anyagot. Kérdés, hogy az ajánlatuk érvényes lesz-e vagy 

sem, egyáltalán adnak–e ajánlatot? Véleménye szerint innen már nehéz visszavonulni.  

Inkább más vetületét vizsgálná az ügynek. 

 

Gál Zsolt:  Mi van akkor, ha nem hirdetünk eredményt?  Ha minden követelménynek 

megfelelő az ajánlat, akkor szinte lehetetlen ebből kivonulni.  Csak 24-e előtt lehet 

kihirdetni, hogy jelen eljárásunkat lemondva, újat írunk ki.  A mostani pályázók 

megkérdőjelezhetik, hogy milyen okból tettük. 

 

Jármai Zoltán:  Ha be akarunk vonni a másik céget, hogyan spórolhatjuk meg a visszavonásos 

hercehurcát? 

 

Barta Zoltán: Beszéltünk a bizottsági ülésen erről a dologról. A hulladékgazdálkodási 

tevékenységhez megfelelő gépállománnyal, szakemberrel kell rendelkezni.  A közbeszerzési 

eljárásnál nem lehet borítékolni, hogy ki szállítson Ecseren.  A KVG-nek lejár a szerződése 

és október közepétől nem fog jönni, és nem szállít. Amióta a KVG felmondta a szerződését, 

azóta minden pénteken aggódunk amiatt, hogy egyáltalán jön-e a cég és szállít. Ha hétfőn 

bontunk szerződést, akkor az új szolgáltatóval rögtön szerződést kell kötni. Nem lehet húzni 

az időt. 

 

Szilágyi Károly:  Nem biztos, hogy jó ötlet az önkormányzati megoldás.  Plusz munkaerő kell 

a számlázásra.   

 

Jármai Zoltán: A gépeket, engedélyeket is be kell szerezni. 

 

Szilágyi Károly: Ráadásul oda a haszon, ha nem fizetnek a lakosok. Számlázási program is 

szükséges, kézbesítés, stb.  Javasolja tovább a közbeszerzés lefolytatását. 

 

Gál Zsolt:  Van egy ilyen lehetőség.  Nem látja annyira problémásnak, bár vannak benne 

buktatók. Kérdése, maradjon-e a közbeszerzés? 

 

Horváth Tamás: Szerinte el tudná végezni a kft. ezt a plusz terhet. De el tudja fogadni a 

közbeszerzés lefolytatását is.  Nem tudja, hogy mennyire lehetne erre új munkaerőt felvenni.  

Ez a feladat nem egy napi 8 órás munka.  Kérdés, hogy az önkormányzatban van-e olyan 

kapacitás, aki el tudná végezni a feladatot.  Viszonylag nagy összegről van szó; az áfa 

hozzáfolyna be, plusz a beszerzésének áfa-ját tudná csökkkenteni. 

 

Barta Zoltán: Az Eko Kft. nem is tudna pályázni. Nincs hozzá semmije, sem gépe, sem 

embere.  100 %-ban nem vonhat be alvállalkozót, mert a közbeszerzési törvény ezt tiltja. 

 

Horváth Tamás: Ha eleve ez kizárt, nincs miről beszélni. 
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Gál Zsolt: Lehet konzorciumot is létrehozni. ez tovább bonyolítja a dolgot. Ha foglalkozni 

akarunk vele, akkor meg kell szakítani a közbeszerzési folyamatot. Bár semmi biztosíték 

nincs arra, hogy mi nyerünk. A 3 millió Ft-os profitot nem biztos, hogy ki tudja venni az 

önkormányzat.  Most jelen pillanatban nem tudja a kft. beadni a pályázatát. 

 

Horváth Tamás:  Várjuk meg a legjobb a pályázatot. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta 

194/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a kommunális hulladékszállítás feladatra kiírt közbeszerzési 

eljárását továbbra is érvényben tartja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13.)  Üveggyűjtő konténer áthelyezésének ügye 

 

Gál Zsolt: A faluközpontban lévő üveggyűjtő problémáját kell megoldani.  Hiába van kiírva, 

hogy csak üveg gyűjtésére alkalmas a konténer, de mindig odakerül más szemét is. Ezzel 

nem tudtunk mit kezdeni.  Remény van rá, ha oda kerül át a konténer, ahol figyelhető, akkor  

talán megússzuk a plusz lerakásokat.  Egyeztetve a javaslatot Kun Attila előterjesztése 

szerint a Zrínyi u. 43. számú önkormányzati ingatlanon belül kerülne elhelyezésre a 

konténer. Így elkülönítve kerítéssel, kamerával figyelve lenne.  Ezt természetesen jelezzük a 

lakosoknak, hogy átkerült a konténer.  Cserfában is és honlapon is jeleznénk. 

 

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

az áthelyezést. 

 

Dr. Petky Ferenc: Ötletnek nem rossz. De ott vannak szemben a rendelők. Közegészségügyi 

szempontból nem biztos, hogy jó megoldás; félig meddig szemétdomb legyen.  Ha nem ott 

lenne vele szemben az orvosi rendelő, akkor javasolná. 

 

Gál Zsolt: Mivel nap mint nap ott kezdenek a dolgozók, rögtön el tudják távolítani az 

esetleges plusz szemetet. 

 

Dr. Petky Ferenc: Mit fog szólni ehhez, ha jön az ÁNTSZ? 

 

Szilágyi Károly: Az eddigi helyen ott van az óvoda és egy ABC is. Eddig nem volt kifogása 

az ÁNTSZ-nek, pedig ott  gyerekek vannak. Jelen helyzet sem egészséges, ráadásul 

mindenféle szemét is lerakásra kerül.  Nincs, aki figyelje a területet. 

 

Horváth Tamás: El kell érni, hogy ne legyen szemét.  Ha csak üveg van ott, akkor nincs gond. 

 

Szeverné Csekei Csilla: A XVII. kerületben a Medical Center oldalában van a szelektív 

hulladékgyűjtő konténer. Itt még akkora távolság sincs, mint a mi rendelőnk és az EKO kft 

telephelye között. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –  1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 
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195/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az üveggyűjtő konténer az EKO Kft  

telephelyére - Ecser, Zrínyi u. 43. – áthelyezésre kerüljön. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: 2012. X.01. 

 

 

14.)  A Széchenyi utca – Bajcsy Zs. utca sarok terület rendezése  (Lakodalmas szobor 

állítása) 

 

Gál Zsolt: Elbontásra került a zöldséges bolt a falu központjában. Ennek a helyén rendezni 

fogjuk a területet. Többféle alternatíva merült fel: körforgalom, parkoló, park. stb.  A civil 

szervezetek összefogásával készül egy szobor, amit felajánlottak az önkormányzatnak és 

ezen a területen szeretnék elhelyezni.  Csak egy kis emelvény kell a kihelyezéshez. 

Felmértük a költségeket a terület rendbehozatalára vonatkozóan.  Ez nagyságrendileg kb. 2 

millió Ft.  Kéri a testület hozzájárulását a szobor elhelyezésére; valamint a  

terülerendezéshez adjon hozzájárulásként 2 millió Ft-ot. A munka elvégzésével bízzák meg 

az Eko kft.-t. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Most járt Vecsésen, ahol  felújítottak egy pici parkot szökőkúttal.  

Nagyon jó megoldást találtak, érdemes megnézni. 

 

Gál Zsolt: Röviden összefoglalva elmondja, hogyan kerülne átalakításra a terület. Most a 

zebrával indul a járda, ami lemegy a kocsmáig, ill. a takarékszövetkezetig. A volt 

zöldségüzlet helyén belül lenne kialakítva egy kiemelt virágágyás,  valamint egy kicsit 

megemelve a táncos szobor. Ez a kis emelvény mechanikai védelemnek is jó lehet. Az 

esetleges “letörés” miatt be kell mászni a virágágyáson keresztül.  Teljes védelmet bár nem 

jelent a rongálás ellen. A Gyógyszertár felől tujákat ültetnének, kandelláberrel és paddal 

látnák el. Ez nagyságrendileg 2 millió Ft.  

 

Dr. Petky Ferenc:  Szívesen megszavazza a szobor állítást, jó hagyomány a kisebb terek 

szoborral ellátása.  Viszont nagyon nincs kibékülve a vörös színű ABC-vel,  az okker sárga 

kocsmával, és egy fehér színű szoborral.  Borzasztó látvány ez a mindenféle rikító színű 

faluközpont. Továbbra is koncepciót kér a polgármestertől a faluközpontra.  Át kellene 

gondolni, hogy mit szeretnénk.  Tudja, hogy a kocsma az Áfész tulajdona, és sokat kérnek 

érte. A régi épület lebontásával sokkal inkább szebb központot építhetnénk.  

 

Gál Zsolt: Ezzel maximálisan egyetért, ezért is tárgyalt Bori Pállal többször személyesen, ill. 

közösen Szilágyi Károly alpolgármesterrel is. A kocsma ellenértékét 42 millióról 38-ra 

lealkudva jutottak ideiglenes egyezségre. Plusz a bontási költségek. De ez még csak egy üres 

telek lenne.   Azt nem tudjuk megtenni, hogy megvásároljuk a területet és lebontjuk a régi 

épületeket, és parkot kialakítunk.  Hosszútávú koncepció lehet, hogy apró lépésenként 

megvalósíthatjuk azt, amit lehet.  Ha végre Bori Pál is úgy dönt, hogy alakítsunk ki egy 

sokkal szebb képet. Mire van igény, a mai gazdasági helyzetben nem látni előre.  Hirtelen 3-

4 milliárd forintot nem tudunk teremteni.  Út áthelyezés,  Széchenyi utcai park,  árok 

kikövezés, stb. milliárdos tétel.  A piros “valami” a falu közepén tényleg borzalmas.  Ha az 

épület mellett lévő terület szép lesz és a szemben lévő is, remény van arra, hogy alakul más 

is. A teljes átalakítás többszáz milliós nagyságrendű. 
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Petky doktor kérdésére válaszolva elmondja, hogy Bori Pál kijelentette:  ő 70 éves, nem 

foglalkozik a jövővel. A vállalkozásaiból, bérleményeiből kivesz annyi pénzt, amennyit 

lehet.  Ha új beruházást csinálna, új üzletet, akkor nem tud kivenni belőle nyereséget.  Neki 

ez így nem üzlet. Tárgyaltunk vele már nem egyszer, sőt fogunk is. Ősszel újra meg fogja 

keresni, hogy lépjen már valamit az épületei ügyében.   

 

Szilágyi Károly:  Legutóbbi tárgyalásunkor abban maradtunk, hogy olyan sárga színű legyen 

az épület homlokzata, amilyen színű az épület eleje. Ő ezt akkor vállalta. 

 

Dr. Petky Ferenc: A polgármesteri hivatali beszámolóra visszatérve; az épület nincs túl jó 

állapotban.  Január 1-től hogy fognak kinézni a hivatalok, ki marad, ki megy? 

 

Gál Zsolt:  A faluközpontot jó lenne egyben kezelni. De már most látható, hogy erre belátható 

időn belül nem lesz pénzünk.  Néhány millió forintunk  lesz évente erre a célra, de teljesen 

nem tudunk minden egyszerre elkészíteni. A polgármesteri hivatallal kapcsolatban 

elmondja, ha lehet energetikai pályázaton nyernünk, akkor lesz az épületen nyílászáró csere. 

Így van értelme bármilyen felújításba fogni. Fontosabb lenne a faluközpont rendbetétele.  

Bár jelenleg itt van az ÁFÉSZ tulajdonban lévő kocsma és az ABC is.  Szíve szerint 

ledózerolná az egészet. De sajnos jelen pillanatban nem látja ennek esélyét.  Volt egy 

városközpont fejlesztési pályázat, melyen Vecsés, Gyömrő is indult, az itt nyert összegen 

tudták a központot fejleszteni. Ecseren szintén ennek a pályázatnak a segítségével épült a 

Művelődési Ház. Sajnálja, hogy az igen magas árba ez nem fért bele! 

 

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

határozatot hozta: 

196/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a civil szervezetek által felajnlott “Ecseri lakodalmas” szobor a 

faluközpontban a Bajcsy-Zs. utca és Széchenyi utca által határolt területen kerüljön 

elhelyezére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

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

határozatot hozta: 

197/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a Bajcsy-Zs. utca és Széchenyi utca által határolt faluközpont  

terület rendezésre kerüljön.  

Megbízza az EKO Kft.-t a tereprendezési és egyéb kiegészítő munkák elvégzésével 

2 millió Ft keretösszegig. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

 

15.)  A Széchenyi utca tervezésére árajánlatok elbírálása 

 

Gál Zsolt: Két testületi üléssel ezelőtt egyeztettünk a Széchenyi utca rendezéséről, 

természetesen csapadékvíz elvezető árokkal együtt. Az erre szánt keretösszeg 15 millió Ft 

volt, ami a közbeszerzési értékhatár. A beszerzett ajánlatok alapján ennél magasabb 

összegbe kerül a területrendezés, ezért kérte a testületet, hogy megterveztethesse az út- és 
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csapadékvíz elvezetést, és felhatalmazást a közbeszerzési ajánlat bekérésére.  A  Pénzügyi 

Bizottság javasolta, a testület elutasította ezt.  Mivel olyan horderejű kérdés, ami szintén a 

faluközponthoz tartozik, újra a testület elé hozta. A terveztetésre az összeg rendelkezésre áll.  

Ehhez ajánlatotkat kértünk be, a meghívó mellé egy került kiküldésre.  A mai napon 

beérkezett egy magasabb összegű ajánlat is.  Javasolja, hogy a testület határozzon meg max. 

460 eFt-os keretet a tervezés elkészítésére és hatalmazza fel a tervező kiválasztására. 

Legalább 3 ajánlatból fogja kiválasztani a tervezőt. 

 

Szilágyi Károly:  Korábban nem vette észre, de jelen ajánlatban a geodéziai tervezés nincs 

benne. Mekkora tétel lehet, nem tudja.  Szerinte szükséges a geodéziai mérés is, mert a 

szintezés nincs kialakítva.  

 

Dr. Petky Ferenc: Ezek szerint nem fogjuk látni a kész tervet? 

 

Gál Zsolt: Természetesen látni fogja a testület a terveket, mert közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni.  Ehhez viszont engedélyes tervre van szükség. A közbeszerzési kiírás után 

dönteni kell, és kiválasztani a kivitelezőt. Reményeink szerint tavasszal hozzáláthatunk a 

munkálatokhoz. 

 

Jármai Zoltán:  Múltkor felmerült a gyalogjárdák állappota, és esetlegesen az út 

meghosszabbítási lehetősége is? 

 

Gál Zsolt: A tervezési pályázatban az út a teljes Széchenyi utca végig benne van, de a járdát 

és az árkot nem tudjuk egyszerre elkészíteni; ez kb. 50 millió Ft lenne.  Kb. 25-30 millió Ft 

az út és a parkoló építése.  Az EKO kft. el tudja készíteni az alapját az útnak, ezzel is 

csökkentve a kivitelezés költségeit.  Ki fogjuk dolgozni az árok és járdaépítésre vonatkozó 

elképzelésünket.  Eddig ezt nem tudtuk megtenni, mert nem volt megfelelő eszköz és 

személyzet. Most viszont a kft.-ben mindezzel már rendelkezünk.  

A járdával kapcsolatban elmondja, hogy az aszfalt járdának nincs alapja, homokra lett 

fektetve.  Véleménye szerint a járdát mindenképpen olyan anyagból kellene készíteni, ami 

később javítható; térburkolatos anyag lenne jó, de az nagyon sokba kerül. Javasolja a 

tervezés megindítását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –  ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

198/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Széchenyi utca 

és a település központ felújításának tervezésére 

460.000 Ft + ÁFA összegben kössön szerződést. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

16.)  A Pedagógiai Szakszolgálat 2011/2012. beszámolói 

 fejlesztő pedagógia 

 logopédia 

 pszichológia 

 

Gál Zsolt: A pedagógiai Szakszolgálat beszámolója három részből áll: fejlesztő pedagógia, 

logopédia, és pszichológia munka tájékoztatója. 
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Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság az előző ülésén már szavazott erről 

a témáról, mindhárom beszámolót egyöntetűen elfogadásra javasolja. 

 

Gál Zsolt: Mivel ugyanazon szakszolgálatról van szó, egyben szavazhatunk róla. 

 

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

határozatot hozta: 

199/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Gyömrő Városi Bölcsőde és Gyermekközpont 

Pedagógiai Szakszolgálat Ecser telephelyén a 

2011/2012-es tanévben végzett fejlesztő pedagógiai,  

pichológiai és logopédiai tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

17.)  Vecsési Idősek Gondozási Központ 2012. I. félévi beszámolója 

 

Szeverné Csekei Csilla: A Vecsési Idősek Gondozási Központjának beszámolóját szintén az 

előző bizottsági ülésén egyöntetűen elfogadásra javasolták. 

 

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

határozatot hozta: 

200/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Vecsési Gondozási Központ 2012. I. félévi 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Pereginé Vodila Terézia  Gondozási Központ vezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

18.)  A 11/2010 (XI.27.) sz. szociális rendelet módosítása 

 

Barta Zoltán: A szociális rendelet módosítására tettünk javaslatot, melynek leglényegesebb 

kitétele a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek részére 10 eFt-ből felét 

Erzsébet utalványban kaphassa meg a rászoruló.  Az országgyűlés módosította az 1993. évi 

III. tv.-t.  Kimondta, hogy a helyi önkormányzat rendeletben előírhatja a rendszeres szociális 

segélyben részesülő személy részére, a  tízezer forintot elérő segély összegéből  5.000.-Ft-ot 

természetben, Erzsébet utalványban fizethet ki. Ez a rendelkezés 08.01-től lépett hatályba, 

ezért a következő soros ülésre hoztuk a testület elé a módosítást. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Ez is a korábbi ülés témája volt, javasolják a rendelet módosítás 

elfogadását. 

 

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

megalkotta az alábbi rendeletét 
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13/2012.(IX.18.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megalkotta a 13/2012.(IX.18.) sz. rendeletét a 

11/2010.(XI.17)  számú a pénzbeli és természetbeni ellátásokról  szóló rendelet 

módosításáról. 

1.§. 

A rendelet 3.§. (3) bekezdés, a 4.§. (2) bekezdés a.) pontja, és a 7.§. (1) bekezdés, az  alábbiak 

szerint módosul: 

A „háztartásában”  kifejezés, a „családjában” kifejezésre módosul. 

2.§. 

A rendelet 13.§. a (10) bekezdéssel egészül ki. 

A  jegyző a rendszeres szociális segélyben részesülő személy részére, a  tízezer forintot elérő 

segély összegéből  5.000.-Ft-ot természetben, Erzsébet utalványban fizethet ki. 

3.§ 

Ez a rendelet 2012. november 1-én  lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk Barta Zoltán sk 

 polgármester jegyző 

 

 

19.)  Dr. Varga Ágnes háziorvossal kötött megállapodás módosítása 

 

Gál Zsolt:  A doktornővel kötöttünk egy megállapodást a 07.19-i ülésen hozott testületi 

döntésnek megfelelően. Akkor tévesen fogalmazódott meg a határidő. Varga doktornő már 

06.01-től nem kapott OEP kiegészítő finanszírozást. Ezért kérte a doktornő a határidő 

módosítását, ne július, hanem június 01-től kezdődően kapja meg az önkormányzati 

támogatást. 

 

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

határozatot hozta: 

201/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az I.számú Háziorvosi Szolgálatot ellátó dr. Varga Ágnes háziorvos  

OEP finanszírozás kiegészítéséről hozott 130/2012.(VI.19.) számú határozatát  

az alábbiak szerint módosítja: 

Az OEP finanszírozás kiegészítése képpen nyújtott  100 000,- Ft havi fix összegű támogatás 

ideje  2012.06.01-től kezdődően 2012.12.31-ig tart. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012.VI.01.-2012.XII.31. 

 

 

20.21 órától 20.36 óráig szünet.  

 

 

20.)  Vághi József  kérelme út elnevezés ügyében 

 

Gál Zsolt: Vághi József kérelmet adott be út elnevezés ügyében. Először döntsön a testület, 

hogy akarjuk-e elnevezni ezt az utat.  Egyébként a külterületi utakat dűlőnek lehet elnevezni, 

amennyiben hozzájárul a testület. Ha elsőkörben úgy dönt a testület, hogy el akarjuk 

nevezni, akkor a név meghatározása további egyeztetést igényel.  Ha nem akarunk ezzel 

foglalkozni, akkor nem kell egyeztetni sem. 
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Barta Zoltán:  Nem javasolja úgy elfogadni a kérelmet, hogy a testület támogatja az 

előterjesztésben szereplő név szerinti elnevezést.  A 303/2007. (XI.14.) sz.  Korm. rendelet 

rendelkezik az utak elnevezésével kapcsolatban; felolvassa a jogszabályi szövegezést. A 

hivatalos földrajzi nevek, helyi lakosság élő névhasználatára, a települési és helyi kisebbségi 

önkormányzat és civil szervezet véleményének beszerzésére is szükség van.  Térképen 

megmutatná pontosan mely utakról van szó.  Az ipartelep mellett elhaladva fekszik az a 

terület, melyre vonatkozóan a jelen testület kötött szerződést az ingatlan tulajdonosával 

Vághi Józseffel településfejlesztési szerződést. A terület egy részén öntőde építése zajlik.   

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság javasolja, hogy a testület a rendelet 

értelmében járjon el. A civil szervezetek véleményét ki kell kérni a beadvánnyal 

kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

202/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a testület megbízza a polgármestert, hogy egyeztessen a Vághi József által kezdeményezett 

közterületi, ill. magán út elnevezéséről a civil szervezetekkel és a területileg érintett 

vállalkozásokkal az utak elnevezéséről. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. X. 30-ig 

 

 

21.)  Hegyi Gábor ajánlata 

 

Gál Zsolt: Hegyi Gáborral ismét történt egyeztetés.  Az általa képviselt konzorcium nevében 

egy szóbeli ajánlatot tett, miszerint ha az önkormányzat vállalja, hogy 3 évig nem emeli a 

telekadó mértéket, ezért cserébe ő fizetni fogja a telekadót.  Neki nagy biztonságot jelentene 

ezen nyilatkozat, mert az ide települő vállalkozásoknak tudná jelezni, hogy 3 évig nem 

változik az adó mértéke. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja a 

szóban előterjesztett javaslatot. 

 

Gál Zsolt: Kérdése a testület felé:  Írjunk le egy ilyen kötelezvényt vagy sem?  

 

Jármai Zoltán: Ha mi ezt nem írjuk le, akkor ő kibújik a fizetés alól? 

 

Gál Zsolt:  Hegyi Gábor és Tarnóczi Tibor a korábbi szóbeli megállapodás alapján vállalta, 

hogy 10 Ft/m
2
-es mértékű adót fizetni fogja.   

 

Horváth Tamás:  Szóban tett ígéretet.  Nemcsak a saját területére tett ígéretet, hanem az írek 

tulajdona után is. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Előre nem tudunk ilyet megígérni, lehet időközben jogszabály változás is. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal –  6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 
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203/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja Hegyi Gábor szóban előterjesztett javaslatát,  

az Önkormányzat megállapodásban vállalja, hogy az  

elkövetkezendő 3 évben a 10 Ft/m
2
 telekadó mértékét nem módosítja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

22.)  Maglód Önkormányzatának kérelme csatornahő hasznosítása tárgyában 

 

Gál Zsolt:  Maglód Önkormányzata a kiküldött anyagban kérte a szennyvízhálózatba 

hőcserélő berendezés beépítését, ezzel az intézményei fűtését meg tudná oldani.  Ecseri 

vezeték Maglódon keresztül halad, ezért kell a mi hozzájárulásunk. Megkérdeztük a 

szennyvíztelep vezetőjét, hogy ez mivel járna. Szerinte a jelen technológia miatt a kinyert 

hőt vissza kell pótolni a telepen.  A mai napon ezt írásban is megerősítette. Somogyi Tamás 

leírta a 10-12 fokkal csökkentett szennyvíz a biológiai tisztítás miatt nem történne meg, 

leállhat a rendszer.  Télen alapból alacsonyabb a szennyvíz hőfoka, így a biológiai lebontás 

miatt nem működne.  A szerkezet kiépítésével foglalkozó vállalkozó leírta, hogy a hálózat 

üzemeltetését nem befolyásolja, a vezeték nem fagy be. De a tisztítási folyamatot viszont 

akadályozza. 

Károsnak tartja a beépítést.  Javasol további egyeztetést a tulajdonosi közösséggel és felkérni 

a Maglódi Önkormányzat, hogy a beruházást az egyeztetés lefolytatásáig ne folytassa le.  

 

Szeverné Csekei Csilla: Véleménye szerint is várjuk meg az egyeztetést. 

 

Gál Zsolt: A tulajdonosi közösségben mi is benne vagyunk, kell egy állásfoglalást képviselni.  

Lehet, hogy Maglód megnyeri a hőt, de Gyömrőn vissza kell pótolni, ami plusz költséggel 

jár.  

 

Dr. Petky Ferenc:  Ha nem járulunk hozzá, és mégis megcsinálja? 

 

Barta Zoltán: Ilyen beruházáshoz vízjogi létesítési engedély szükséges, amihez tulajdonosi 

hozzájárulás kell. Ezt  mi nem szándékozunk megadni.  Nem érdeke a Vízügyi 

Igazgatóságnak, hogy tisztítatlan szennyvíz menjen a Dunába. Tulajdonosként kell 

nyilatkozni, hogy hozzájárulunk-e vagy sem. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal –  5 ellenszavazattal és egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

204/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azt a javaslatot, hogy hozzájáruljon a Maglódi Önkormányzat  

szennyvízhő hasznosítási kérelméhez, mert a szennyvíztisztító telep vezetőjének írásos 

szakvéleménye szerint a jelenlegi Gyömrői szennyvíztisztító telep technológiáját ez a 

beavatkozás módosítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 
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23.)  Horgásztó ügye 

 

Gál Zsolt: Az önkormányzati horgásztónál nyáron elfogyott a víz. Időközben a kút folyamatos 

szivattyúzásával lassan pótlódik a víz. De a helyszíni bejárás során mocsaras, lepusztult 

képet mutat a tó.  A tavalyi évben az önkormányzatoknak a civil szervezetek támogatására 

kiírt pályázatában az egyesület kért támogatást WC építésre; majd kérte ezen munkálatok 

halasztását idénre. Elkezdték az építkezést engedély és tulajdonosi hozzájárulás nélkül.  Már 

időközben el is készült az épület. Amikor ezt észleltük, jeleztük az egyesület felé. Az elnök 

Méhész úr bent járt a hivatalban és érdeklődött, hogyan kell eljárni.  A felvilágosítást 

megadtuk. A mai napig nem érkezett kérelem a beruházás lefolytatására.  Ez ügyben újra 

fognak vele beszélni.  Ez a napirend  tájékoztató jellegű volt, nem szükséges szavazás. 

 

 

24.)  Fehér Gyolcs Alapítvány kérelme 

 

Gál Zsolt:  Kérelem érkezett az önkormányzathoz a Fehér Gyolcs Alapítványtól, melyben 

kérik a testület hozzájárulását, hogy  Ecser területén is végezhessenek házi szociális 

segítségnyújtást. A környezetünkben lévő települések közül Gyömrő, Maglód, Vecsés, Üllő 

elutasította a kérelmet.  Jelenleg mikrotérségi társulásban végzi az önkormányzat Gyömrői 

központtal ezt a feladatot. Javasolja, hogy az  év végéig maradjon ebben a formában az 

ellátás. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 nem szavazattal nem támogatja a 

kérelem elfogadását. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal –  6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

205/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja a Fehér Gyolcs Alapítvány kérelmét a házi  

szociális gondozási feladat ellátására. Jelenleg az önkormányzat 

a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 

Mikrotérségi Intézményi Társulás keretében látja el a feladatot. 

A képviselő-testület ezen feladatellátását ez év végéig nem kívánja megváltoztatni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

25.)  Közbeszerzési Bizottsági tagok választása 

 

Gál Zsolt:  Néhány napirendi ponttal előbb beszéltünk a közbeszerzési eljárásról. Ehhez 

szükség van döntő bizottságra.  Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság  külső és belső tagjai 

legyenek együtt a Közbeszerzési Bizottságban és a hulladékszállítási ügyben már ők 

döntsenek. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal –  ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

206/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közbeszerzési Bizottság tagjának választotta az alábbi képviselőket: 
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Horváth Tamás, Hosszú János, Szeverné Csekei Csilla,  

Lukics Gábor, Horváth Zsolt Péter. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt:  Felhívja a figyelmet, hogy a hulladékszállítási közbeszerzési eljárásban e hónap 

24-én 10 órakor van a pályázati bontás. 

 

Barta Zoltán:  Kérése a tagokhoz ¾ 10-re jöjjenek a Hivatalba, kéri a pontos megjelenést, 

hogy a procedúrát el tudják pontosan kezdeni. 

 

 

26.)  Bp. XVII. ker. Széchenyi utca HÉSZ 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság a Bp. XVII. kerület Széchenyi utca Helyi Építési 

Szabályzatának  elfogadását 3 igen és 1 nem szavazattal javasolja, ill. ne éljen kifogással ez 

ellen az önkormányzat és az eljárásban vegyen részt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –  egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

207/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Bp. XVII. kerület Széchenyi utca – Z-KP övezethatár – Gyökér utca- 

Ferihegyi út álal határolt terület Kerületi Szabályozási Tervét. Az eljárás további szakaszában 

Ecser  Önkormányzata részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

27.)  Bp. XVII. ker. Naplás út HÉSZ 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi  Bizottság  ugyancsak 3 igen, 1 nem szavazattal javasolja, hogy a 

Bp. XVII. kerület Naplás út Helyi Építési Szabályási Tervével kapcsolatban ne éljen 

kifogással és változás nélkül fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –  egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

208/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Bp. XVII. kerület Naplás út – Dormánd utca- Kiskút utca – Diadal utca 

által  határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének módosítását. Az eljárás további 

szakaszában Ecser  Önkormányzata részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Gál Zsolt: A következő napirend személyi kérdést érint, ezért 20.57 órakor zárt ülést rendel el, 

melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 21.06 órakor nyílt ülésként folytatódik. 
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30.)  Iskolai osztályok és csoportok létszámáról hozott határozat módosítása 

 

Szeverné Csekei Csilla: A nyár során a 4. évfolyamról 2 gyerek elköltözött, ezzel 27-re 

csökkent az osztály létszáma. Úgy gondoltuk, hogy ezt az évfolyamot összevonva egy 

osztályba járjanak a gyerekek. A tantermek száma és a pedagógusok létszáma is korlátozott, 

az idei tanévben  256 gyerekünk van. Az eredeti felosztás alapján nem férünk a termekbe.  

Ezért átszervezték az osztályokat. Két első osztály indult, és a jelentkezők száma miatt két 

napközis csoport is. A jogszabályi előírások miatt is megnőtt a feladatok száma, helyileg 

sem tudtuk megoldani. Az alsó tagozatban a bontási határhoz igazodva vontuk össze a 4. 

évfolyamot. Akkor lenne gond, ha év közben egyszerre 3 új 4. évfolyamos jelentkezne.  

 

Gál Zsolt: Kéri a témához kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Dr. Petky Ferenc kérdésére válaszolva elmondja, hogy tanulószoba 

nem indul az idén. A képviselő-testület határozata úgy szólt, hogy ha 16 főt eléri a 

jelentkezők száma, akkor kell elindítani csoportot.  Ez nem történt meg, ezért nem indítottak 

tanulószobát. 

 

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

határozatot hozta: 

210/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Laky Ilonka Általános Iskolában a 2012/2013-as oktatási évben az osztály- és 

csoportlétszámát meghatározó 135/2012.(VI.19.) számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

Az iskolában indítható osztály, illetve csoportlétszám összesen: 17, a következő bontásban:   

I., II., III. és V. évfolyam 2-2 osztály évfolyamonként; 

IV., VI., VII. és VIII. évfolyam 1-1 osztály évfolyamonként; 

az I. évfolyamban 2, a II., III. és IV. évfolyamban 1-1 napközis csoport. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Szeverné Csekei Csilla  iskolaigazgató 

Határidő: 2012. IX.01.-2013.VIII.31. 

 

31.)  Szent István Napi rendezvény értékelése 

 

Gál Zsolt: A Művelődési Ház benyújtotta a beszámolóját a rendezvényről szóló beszámolóját.  

Az látszik, hogy a költségvetés 57 eFt-al kevesebb volt a jóváhagyottnál.  Nagyobb összeget 

tudtak bevonni a vállalkozóktól.  Személyes tapasztalata, hogy bár a program szinesebb volt, 

de kevés érdeklődőt vonzott. Ennek oka lehet, hogy idén az  Augusztus 20-a hosszú 

hétvégére esett és sokan kihasználva az alkalmat, nem voltak Ecseren.  Jóval kevesebb volt a 

létszám, mint a majálison. El kell gondolkodni, hogy érdemes-e augusztus 20-án  3 napos 

rendezvényt tartani.  Viszont az ez évi augusztus 18, 19, 20-i rendezvényünk értékelését 

most kell elvégezni. 

 

Dévényi Gáborné.  Annyival egészítené ki a beszámolót, hogy a rendezvény támogatottsága 

alapján érdemes elgondolkodni, hogy mikor és hány napos, milyen tartalmú rendezvényt 

tartsunk. Nem volt olyan pörgős, mint a májusi. Meg kell nézni, hogy a rendelkezésre álló 

forrásból milyen műsorokat tudtak megszervezni. 

 

Jármai Zoltán: A helyi “birkózó meccs” milyen eredménnyel zárult? 
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Gál Zsolt: Csak többszöri nekifutás után sikerült az erősen ittas egyént eltávolítani a pályáról.  

Kérte a polgárőröktől, hogy kicsit nagyobb biztosítás legyen ilyen rendezvényeken. A 

rendőrkapitány szerint is jó lett volna, ha a járőrpár ki tudott volna jönni rögtön.  De sajnos 

máshol is volt gond ezen időszakban. 

 

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

határozatot hozta: 

211/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a Rábai Miklós Művelődési Ház beszámolóját 

a 2012. évi Szent István Napi rendezvények lebonyolításáról. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

32.) Beszámolók  

 a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt:  A polgármesteri beszámolóban a lekötött pénzeszközök lettek megjelenítve.  Kéri 

a testületet, hogy fogadja el a beszámolót.  Az Egyebekben szeretne további témákról szót 

ejteni. 

 

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

határozatot hozta: 

212/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a polgármesteri beszámolót és  

jóváhagyja a pénzügyi lekötéseket. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b.) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság minden említett témát tárgyalt. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottságnak sem volt egyéb napirendje. 

 

33.)  Képviselői vélemények, kérdések 

 

Horváth Tamás: Az esővíz árok építésével kapcsolatban a szomszédból Jutka néni megkereste 

azzal, hogy  milyen jellegű lakossági támogatásra lesz szükség.  Anyagi hozzájárulás, vagy 

munka támogatás kell-e a lakosok részéról?   

 

Gál Zsolt: Az Arany J. utcában elkezdtük az árkok rendezését.  A Karzol házak környékén, az  

Attila- Arany utca sarkán, a Rózsa utca sarkán vannak azok a pontok, ahol az eső bemossa a 

földet, ezért a lezúduló víz bemegy 2 házhoz is, illetve az óvodánál a Krusovszkiék 

környékén van nagyobb gond. Egyelőre végleges megoldást csak a Rózsa utca sarkon 

készítünk; a többi helyen árokmélyítést végzünk.  Az Attila utcánál már készen van; a felső 

szakaszon most készül.  Ahogy ígérte, erre egy ütemezett tervet kidolgozva készítjük el az 

árkokat.  A terv elkészítése azért is szükséges, hogy  pályázaton indulhassunk. Ezt sajnos 

még nem írták ki. 
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Barta Zoltán: A település deli részére a csapadékvíz elvezetési terv megvolt, melyre 

megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt.  Ez alapján építkezünk, terv szerint. Ennek vannak 

előírásai; pl. burkolt árkokat kell építeni.  

 

34.) Egyebek 

 

Gál Zsolt: Több kérdés is felmerült a Művelődési Házat érintően.  Az első az érdekelteség 

növelő pályázaton 865 eFt-ot nyertünk.  Az önkormányzat vállalta, hogy biztosítja az 

önrészt 2 millió Ft-ot.  Amikor beadtuk a pályázatot – mivel nem kellett meghatározni, hogy 

mire akarjuk elkölteni – a maximális összegben határoztunk. Most döntenünk kell, hogy 

ténylegesen mire használjuk fel az összeget. Javasolja megbízni a  művház vezetőt, 

dolgozzon ki egy listát a prioritásokra. Adott be ajánlatot a színpad körüli függöny 

kialakítására, világítás kialakításra,  színpad bővítésre, szanpad fedésére,  vagy sátor 

vásárlásra.  A következő testületi ülésen dönt a testület,  milyen prioritást gondolunk 

megvalósítani. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Mekkora összeg áll rendelkezésre összességében? 

 

Gál Zsolt:  2 millió 865 eFt. Másik téma, hogy a művház tábort szeretne  bentlakásos  amatőr 

művészeti alkotó jellegű tábort szervezni. Ehhez pályázni szeretnének a Nemzeti Kulturális 

Alaphoz. Szükség  van egyszeri bruttó 5 eFt-os nevezési díjra. Ehhez kérik a testület 

támogatását; remélhetőleg nyerünk is.  

 

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

határozatot hozta: 

213/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a 60/2012.(III.13.) sz. határozatának megfelelően  

a Művelődési Ház belső berendezésének fejlesztésére 

benyújtott Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 

elnyert 865.000 Ft + 2 millió Ft önrész felhasználására 

a Művelődési Ház igazgatója adjon be részletes javaslatot. 

A beruházással kapcsolatban csatoljon be árajánlatokat. 

Felelős: Dévényi Gáborné  Műv.ház igazgató 

Határidő: folyamatosan  

 

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

határozatot hozta: 

214/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárul, hogy a Rábai Miklós Művelődési Ház 

Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatot nyújtson be  

amatőr művészeti alkotó tábor szervezési céllal 

A br. 5.000 Ft nevezési díj a művelődési ház költségvetéséből kerül befizetésre. 

Felelős:  Dévényi Gáborné  Műv.ház igazgató 

Határidő: folyamatosan 

Gál Zsolt: Harmadik téma, hogy jótékonysági esetet akarnak rendezni Beck Lócinak.   

 

Dévényi Gáborné: Ez egy civil kezdeményezés.  Megkeresték őt  magánszemélyek, akik 

kezdeményezték egy jótékonysági bál rendezését.  Arra gondoltak november hónap lenne 
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alkalmas a rendezvény lebonyolítására.  Szeretnének olyan fellépőt megnyerni, aki ingyen 

vagy jelképes összegért lépne fel. Felkérnék az iskolát, két óvodát, és hagyományőrző 

csoportot fellépnének az első részben ők, utána pedig egy nevesebb művész; 2x45 perces 

műsorban gondolkodtak.  Kéri a testület jóváhagyását.  Ha pénzért találnánk közreműködőt, 

akkor erre támogatókat próbálnak megszerezni, ebből finanszíroznák.  Vagy egy a testület 

által meghatározott összeg erejéig a művház költségvetéséből hozzájárulnának a program 

megvalósításához.  Ha abból indulunk ki, hogy a fellépők segítő szándékkal jönnek el, akkor 

egy kevésbé neves, de színvonalas műsorral célt érhetnénk.  1000 Ft / belépő díj   és 

támogató jegy váltásra is lenne lehetőség.  Mivel pénzügyi oldalról nem adhat át támogatást 

a művház magánszemélynek, ezért ha a testület jóváhagyja, a civil szervezettel karöltve 

szerveznék. Ő hozzá futna be a bevétel és ő juttatná el a beteg kisfiú családjához. 

Kérdésre válszolva elmondja, hogy egy 200 eFt-os bevételt lehetne realizálni minimálisan, kb. 

ennyi embert lehet leültetni 1000 Ft-os belépővel.  A támogatás esetén 100 eFt-os összeg 

kellene indulóként.  Bízunk benne, hogy minél több támogatót sikerül megnyerni. Az aug. 

20-ból kiindulva a teljes fellépti díjat össze tudnák szedni.  November hónapról beszélünk, 

de pontos dátum nincs, a fellépőkhöz igazítva történne. 

 

Horváth Tamás: Volt egy ilyen hasonló rendezvényen,  ahol óvodások és  iskolások 

készítettek festményeket. Erre lehetett licitálni és a legolcsóbb képek 2000-3000 Ft-ért kelt 

el. Többnyire a szülők licitáltak.  Nem biztos, hogy követendő példa. de jól sikerült a 

rendezvény. 

 

Barta Zoltán: Ki kezdeményezte a jótékonysági estet? 

 

Dévényi Gáborné: Több ember kezdte, de Kozma Barbiék indították el a kupak gyűjtő akciót. 

Ők már találtak egy fellépő művészt is. 

 

Barta Zoltán:  Attól fél, hogy több kiadásunk lesz, mint a bevétel.  Ha nem jön be csak 50 

ember, akkor ráfizetünk az egészre.  Nem lehet garantálni, hogy 200-an bejönnek. 

 

Gál Zsolt:  A Cserfában már korábban volt szó, hogy lehet támogatni Beck Lóránd 

gyógykezelését és a történetet is leírták.  Van már ismerete a falunak a történtekről. 

Véleménye szerint azt is meg lehet csinálni, hogy elővételes jegyeket árulnának. 

 

Dévényi Gáborné: Az ilyen eseményeknél ez mindig nagy dilemma.  De véleménye szerint az 

iskolából és 2 óvodából  mindegyik gyerekhez csak 1 gyerek szülője jön el és 1000 Ft-os 

belépőt fizet és felajánl, akkor nem lesz veszteség. A fellépők miatt így van egy ún. mag, 

akire lehet számítani. De ez mindig kérdés ilyen jellegű rendezvényeknél.  

 

Szilágyi Károly: Ha a saját szülő a saját gyerekéért jön el, akkor a saját fellépőkre kellene 

koncentrálnunk. Felesleges a vendégművész. 

 

Dr. Petky Ferenc: A 200 e Ft-os támogatás eurora átszámítva kb. 700 euro.  

 

Gál Zsolt: Megbízza Dévényi Gábornét a jótékonysági rendezvény megszervezési feladatával. 

 

Barta Zoltán: A Szlovák Önkormányzat a tájház felújításához tulajdonosi hozzájárulást kér. 

Szeretnék a  Zrínyi utcai járdát megcsinálni, a tájház külső vakolat javítását és festését 

elvégezni, ami  kb. 1 millió Ft.  Kéri a Szlovák Önkormányzat a testület hozzájárulását, 

hogy ezt a munkát saját költségén elvégezhesse. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

215/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Szlovák Önkormányzat 

saját költségvetéséből a Zrínyi u. 35. szám alatti Tájház 

külső vakolat felújítását, festését, valamint járdaépítését elvégezhesse. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Aszódi Csaba András  Szlovák Önkormányzat elnöke 

Határidő: folyamatosan 

 

Barta Zoltán: A kéményseprő ipari közszolgáltatás változásáról kívánja a testületet értesíteni.  

Eddig a megyei önkormányzatok feladata volt megyéjükben megszervezni a szolgáltatást;  

vagy saját cégen keresztül vagy közbeszerzési eljárásban.  Az új jogszabály szerint a megye 

székhelyén a megyei jogú önkormányzat a feladata, ezt most Érd városa kapta, hogy 

biztosítsa a feladatot.  T. Mészáros András polgármester érdeklődik, hogy Ecser önként 

kívánja elvégezni a kéményseprési feladatokat, vagy rajtuk keresztül.  Nem javasoljuk 

önállóan ellátni a feladatot. Amennyiben mégis emellett dönt a testület, akkor is csak 2014. 

I. 1-től tudnák egyébként is ellátni. 

 

Horváth Tamás: Mennyi pénzért végzik ezt a munkát? 

 

Barta Zoltán: Minden ingatlan tulajdonos fizeti az adott kéményseprői feladatot.  Válaszolva a 

feltett kérdésre : jelen esetben Érd városa határozza meg mekkora összegért végezteti el a 

munkát.   

 

Dr. Petky Ferenc:  Van-e kéményseprője Ecsernek? 

 

Barta Zoltán: Nincs önálló kéményseprője. 

 

Gál Zsolt: Az értesítőből egyébként pontosan kiderül, hogyan kell elvégezni ezt a munkát. 

Minden év  július 31-ig kell dönteni, hogy önállóan kívánja-e elláttatni az önkormányzat a 

feladatot.  Ezért 2013-ban már nem tudjuk önállóan végeztetni, csak 2014-ben lehetne.  

 

Barta Zoltán: Ha Ecser magára vállalja a feladatot, akkor ki kell írni erre a közbeszerzést. 

Nyilván ez a feladat az értékhatár feletti. “Simán” meghirdetni nem lehet. Legutóbb ezeket a 

feladatokat a Magyar Kémény Kft. látta el, akiket a Pest megyei önkormányzat választott ki. 

Feltett kérdésre válaszolva hozzáfűzi, hogy az ingatlan tulajdonosnak attól függően kell 

fizetni, hogy milyen kéményről van szó. Használatban van–e vagy sem? stb. Most jeleznünk 

kell Érdnek, hogy önállóak akarunk-e lenni?  

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, egy tartózkodással  – az alábbi 

határozatot hozta: 

216/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elutasítja azon javaslatot, miszerint Ecser Önkormányzata 

önállóan kívánja elvégeztetni a kéményseprő ipari közszolgáltatást. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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Gál Zsolt: Az Általános Iskola üzemeltetését 3000 fő feletti települések esetében az 

önkormányzatok  vállalhatják. 

 

Barta Zoltán: A nemzeti köznevelési törvény szerint az óvodai nevelés kivételével a 

köznevelési feladatok ellátásáról gondoskodik az állam.  A 3000 fő feletti lakosságszámú 

települési önkormányzatok a közoktatási intézményeik fenntartását hogyan láthatják el. 

Felolvassa a jogszabály teljes szövegét. 

Ez a külön jogszabály azt mondja ki, hogy amennyiben ezt a feladatot nem tudja vállalni, 

akkor ki kell mutatnia, hogy mi alapján nem tudja az épületet üzemeltetni.  A működtetés 

egyedi feltételeit az önkormányzat és az állami intézményfenntartó központ által kötött 

szerződésben kell megállapítani. A testület elé azért hoztuk a témát, hogy tudjon erről. 2013. 

jan. 1-től alapvetően átrendeződik az iskolai ellátás ügye. Az újonnan létrehozott állami 

intézményfenntartó központ látja el a köznevelési feladatokat, nekünk az 

önkormányzatoknak az épület üzemeltetése marad.  Ehhez biztosítani kell a személyi és 

tárgyi feltételeket. Így különösen a tűzvédelem, munkavédelem, stb. feltételeket. Felolvassa 

a jogszabályi meghatározást.  Az iskolánk épületére vonatkozóan az ÁIK-t  vagyonkezelői 

jog illeti meg, ami térítésmentes. Ez a jog egészen addig illeti meg, amíg adott feladat ellátás 

működik a településen, ez fennáll. 

 

Szeverné Csekei Csilla: A lényeg felolvasásra került. Több továbbképzésen és tájékoztatón 

vett részt a témával kapcsolatban. Mindig tényként adták elő, hogy kellene csinálni. A 

tájékoztatókon önkormányzati képviselők is résztvettek. Számtalanszor felvetődött, hogy 

nem ismerik a költségvetési törvényt,  nem tudni, hogy mivel lehet gazdálkodni; nem tudni, 

hogy mit vállal magára ezzel az önkormányzat. A jelenlévő képviselők is nehezen fogadták 

ezt a döntési kényszert. Az előadáson elhangzott az is, ha nem tudják vállalni, igazolni kell, 

miért nem.  Zömmel olyan önkormányzatokról van szó, akik már most is fizetésképtelenek.  

Azt is mondták, hogy ezektől az önkormányzatoktól valamilyen módon elvonják a 

finanszírozás azon  részét, amennyibe az államnak kerül a fenntartás.  Így  adóbevételek is 

elvonásra fognak kerülni, mivel az ÁIK-nek is valamiből ezt finanszírozni kell.  Pokornyi 

Zoltán mondta, hogy a legtöbb önkormányzat valószínűleg ennek ismeretében visszakéri az 

államtól az iskoláit. Jobban járnak, ha vállalják az intézmény működtetését. 

 

Barta Zoltán: Jó lenne, ha döntenénk, mert szeptemberben jelezni kell a kormányhivatal felé 

az önkormányzati szándékot. Utána minden évben májusig lehet jelezni az önkormányzati 

szándékot.  

 

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

határozatot hozta: 

217/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

vállalja, hogy a Laky Ilonka Általános Iskola üzemeltetési 

feladatait; tárgyi és személyi feltételeit a 2012/2013-as évben biztosítja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Szeverné Csekei Csilla  iskolaigazgató 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt:  Móczár doktor megkereste kéréssel, hogy a háziorvosok  kezdeményezést 

indítanak el Maglódon a szakellátás  kerüljönk vissza Kistarcsához a Bajcsy Kórház helyett. 
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Dr. Petky Ferenc: Őt is az ülés előtt néhány perccel kereste meg a kolléga.  Az új 

egészségügyi rendelkezések következtében a környező települések átkerültek a Bajcsy 

Kórházba a Kistarcsától.  Ők nekik kell mindenképpen foglalkozni a beteggel. Sok panasz 

van a Bajcsy kórházra mind szakmai, mind betegek részéről. Körbetelefonálták a maglódi, 

ecseri és gyömrői kollegákat. Kóspál doktor úr is inkább visszatérne a régi ellátási 

rendszerhez.  Török doktorral nem beszélt,  dr. Schrem Aurél is váltana.  Ennek a 

visszajelzésnek is van egy határideje, szeptember vége, október eleje.  Addig az időpontig az 

orvosok és a képviselő-testületek továbbíthatnák a regionális Ántsz-hez a véleményüket.  

Ennek birtokában a központ dönthet úgy, ha indokolt visszatérhetünk Kiscsai Kórházhoz, ha 

nem, akkor maradunk a Bajcsy Kórházban.  Neki személy szerint vegyes tapasztalatai 

vannak. 

 

Szeverné Csekei Csilla. Az ellátásra nem is igazán van panasz, de a közlekedés sokkal 

bonyolultabb.  Aki nem autóval tud közlekedni, akkor annak csak többszöri átszállással 

lehet eljutni. 

 

Dr. Petky Ferenc:  A Bajcsy Kórházba vonattal és busszal is lehet menni, míg Tarcsára 

naponta csak egy VOLÁN busz közlekedik.  Itt a mentő ellátás az érdekes. Ecserről a 

Kistarcsai Kórházba negyedóra alatt el tud jutni a mentő a beteggel, de a Bajcsy esetében ez  

hosszabb idő. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Neki nyáron az ellátással kapcsolatban a személyes tapasztala jó volt. 

 

dr. Petky Ferenc:  Kóspál doktor felkérte őt, hogy gyakoroljon befolyást a testületre, 

kerüljünk vissza Kistartácsra. 

 

Gál Zsolt:  Nagyon rövid az idő, jövő hétig dönteni kell. Úgy látja, hogy ebben ma nem 

tudunk dönteni.  Közbeszerzés miatt lesz egy rendkívüli ülés. Addig megkérdezi a két helyi 

orvost és a környező doktorokat, mi a véleményük.  

 

Dr. Petky Ferenc:  Remény van rá, hogy sikerül visszaállítani, hiszen a járási központ 

kialakításnál is sikerült a módosítás.  Több település jelezte a szándékát. Lehet, hogy a 

kórházi ellátásban is célt érünk. 

 

Gál Zsolt: A Bereczky féle területen, amit a Koszta-Sped Kft. bérel az önkormányzattól, a 

faház elbontásra került. A közművek a faház tulajdonosának, Vághi Józsefnek a nevén van, 

aki  a közmű vagyont szeretné értékesíteni.  A villany és a gáz újr bekötési költsége 120 eFt 

/ db értékben van.  Vághi úr kérte az önkormányzattól, hogy vásároljuk meg tőle a 

közműveket.  Bereczky úrnál ezt a kérést elutasítottuk.  A felajánlott ár 240 eFt.  Nekünk 

így-is úgy is szükséges, hogy a terület közműves maradjon. 

 

Horváth Tamás: Nekünk miért jó, ha tőle vesszük meg?  Ugyanannyi a költség, mintha a 

szolgáltatókkal újra beköttetnénk. 

 

Gál Zsolt: Szükségünk van az áramra, mert úgy adtuk ki a területet a Koszta-Sped Kft-nek.  

Vághi úr mint tulajdonos vagy kiköti vagy eladja nekünk,  az ő nevén vannak a közművek.  

Annak idején Bereczky György eladta a Vághinak, ő most újra továbbadja.  Lehetne 

pereskedni, de szükség van a Koszta-Spednek a közművekre. Ha nem vesszük meg, akkor és 

saját költségen újat köttetünk be, akkor a területünkön lesz két villany és gáz beállásunk. 
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Kisebb vita alakul ki a képviselők között a vétel szükségességéről. 

 

Gál Zsolt: Összefoglalja az elhangzottakat és szavazásra bocsátja a közmű vásárlást a 1328/1. 

hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

218/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az 1328/1. hrsz.-ú ingatlanra bekötött és Vághi József tulajdonát képező 

elektromos- és gáz- közműveket a tényleges bekötési ár összeghatáráig meg 

kívánja vásárolni, amennyiben a fenti ingatlanon nincs közműtartozás egyik 

közműben sem. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Barta Zoltán: Az Ecseri térképen megmutatja a képviselőknek, hogy a Környezetvédelmi 

Hatóság hatósági eljárást folytat a 1461-es és 1437-es hrsz-ú terület vonatkozásában. A 

tulajdonos kérelmet nyújtott be, hogy nem veszélyes hulladékhasznosítás tevékenységet 

szeretne folytatni.  Az egyik terület tulajdonosa az Ecser Közmű Kft. és a másik Hegyi 

Gábor és Tarnóczi Tibor tulajdona. Beton, tégla, cserép, bitumen tárolását és feldolgozását 

szeretné végezni a területen; 250 ezer tonna/ év kapacitással. Ennek a forgalomnövekedése 

90 tehergépkocsi/nap terhelést jelentene.  Kéri a testület véleményét, mi az álláspontja.   

 

Jármai Zoltán: Ez az a cég, amelyik vonzza majd a többi befektetőt? 

 

Dr. Petky Ferenc: Ez a tevékenység az Üllői vízbázist nem sérti? 

 

Barta Zoltán:  Megmutatja a térképen hol végeznék a munkát. Nincs kapcsolatban az üllői 

vízbázissal. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Iparűzési adó bevételünk lesz-e ebből? Mekkora lesz ez az összeg? 

 

Barta Zoltán: Egy még nem működő cég esetében nem tudható, hogy mekkora iparűzési adót 

fog fizetni. 

 

Gál Zsolt: Most az a kérdés, hogy mi támogatjuk-e vagy sem ilyen fajta vállalkozás 

letelepedését ecseri területen? 

 

Szeverné Csekei Csilla: Ez zajjal és porral járó tevékenység. 

 

Barta Zoltán: Kéri a képviselők véleményét, hogy a helyi környezetvédelemre és 

természetvédelemre kiterjedően mi a véleményük. A kérdéses terület nem természetvédelmi 

terület. Azért kéri az önkormányzat állásfoglalását, nehogy később az a vád érje, hogy ő, 

mint jegyző képvisel egy véleményt egy hatósági eljárásban, és a testület pont ellentétes 

állásponton van. 

 

Horváth Tamás:  A személyes véleménye az, hogy nem járulna hozzá.  Kérdés, hogy a 

testületnek van-e  vétó joga, vagy sem? 
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Gál Zsolt:  Véleménye szerint nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy nem igazán tartjuk 

szerencsésnek ha ez a vállalkozás ide települne. Sok jogkörünk nincs, csak nyilatkozni 

tudunk. Az építéshatóság még ettől függetlenül kiadhatja az engedélyt.  

 

Dr. Petky Ferenc: A Vághi cég és a ProForm cég mennyire környezetbarát cégek? 

 

Barta Zoltán: Az említett cégek vonatkozásában is a telepengedélyezési eljárás keretében 

megvizsgálták a feltételeket és annak megfelelően adták ki az engedélyt. Arról, hogy 2001-

ben a Vághi kft. hogyan kapott engedélyt, erről beszélni, nem visz előre minket. 

 

Gál Zsolt: A beruházási terület legszélén fekszik a kérdéses terület, Ecserhez távol esik. 

10000 m2 egy hektár, ez most 5 hektáros területen valósulna meg. A lakosokban biztosan 

ellenérzést fog kelteni.  A gyáli patakba szennyezést vihet, ami gondot jelenthet.  

 

Szilágyi Károly: Úgy gondolja, hogy valószínűleg lesz egy bádog konténer letéve irodaként és 

deponálási, ill. feldolgozó gépek lesznek itt.  Nem érti a befektetőket, hogy egy logisztikai 

bázis létrehozása volt az eredeti céljuk, és most letesznek oda egy “szemétbányát”. 

 

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

határozatot hozta: 

219/2012.(IX.18.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Környezetvédelmi Hatóság által engedélyezési eljárás alatt 

lévő Ecser 1461. és 1437. hrsz-ú területeken nem veszélyes hulladékhasznosítás 

tevékenységet környeztevédelmi szempontból aggályosnak tartja.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt: Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 22.20 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


