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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én 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 

 

 Hosszú János, Jármai Zoltán, dr.Petky Ferenc,  

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak:  Zsilinszky Mónika  első diplomás 

  Réfi Ferenc  közalkalmazott 

  Aszódi Csaba András    elnök 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

Később érkezik:  Horváth Tamás képviselő   

 

Igazoltan hiányzik: dr. Petky Ferenc képviselő 

 

Gál Zsolt: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontokat. Szeretné, ha a zárt ülést megelőző a két napirendi pont előtt, 

a 12. pont után megtárgyalnának további 3 napirendet: a Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos 

megállapodást, a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozást, a háziorvosi 

szolgálat által helyben történő vérvétellel kapcsolatos támogatás ügyét.  

 

1.)  Közmeghallgatás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  Első diplomások köszöntése  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

3.)  Réfi Ferenc műszaki csoportvezető búcsúztatása nyugállományba vonulása alkalmából 

 Előadó : Gál Zsolt polgármester 

 

4.)  Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Aszódi Csaba András elnök 

 

5.)  Rákos-mezeje Horgászegyesület  

 a.) tájékoztatója 

 b.) tulajdonosi hozzájárulási kérelme a horgásztó melléképületének építéséhez 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

  Méhész Pál elnök 
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6.)  2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Rábai Miklós Művelődési Ház igazgatójának javaslata az érdekeltségnövelő 

  hozzájárulás felhasználására 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné igazgató 

 

8.)  Rábai Miklós Művelődési Ház igazgatójának kérelme a Beck Lóránd javára  

 megrendezendő jótékonysági koncert bevételének felajánlására 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

  Dévényi Gáborné igazgató 

 

9.)  Megállapodások a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és intézményei között 

 a.) I. sz. Óvoda 

 b.) II. sz. Óvoda 

 c.) Rábai Miklós Művelődési Ház 

 d.) Laky Ilonka Általános Iskola 

 e.) Önkormányzat  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  PRO-FORM Kft. kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  Az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2004.(XI.11.) rendelet módosítása 

 Előadó: Barta Zoltán jegyző 

 

12.)  Javaslat utca elnevezésre 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  A Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  A háziorvosi szolgálat által helyben történő vérvétellel kapcsolatos támogatás ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  Beck Lóránt gyógykezelésének támogatása  Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.)  Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat kitüntetéseire  Zárt ülés! 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

18.)  Beszámolók  

 a.) Polgármesteri beszámoló 

 b.) Bizottsági beszámolók 
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19.)  Képviselői vélemények, kérdések 

 

20.)  Egyebek 
 

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

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.)  Közmeghallgatás 

 

Gál Zsolt:  A közmeghallgatás keretében felkéri a jelen lévő lakosokat tegyék meg észrevételeiket, 

kérdéseiket.  

Kérdések nem érkeztek, ezért a napirendet lezárja. 

 

 

2.)  Első diplomások köszöntése  
 

Gál Zsolt:  Első diplomások közül  Zsilinszky Mónika jelent meg az ülésen. Többiek nem jelentek 

meg, így a személyes köszöntés elmarad. 

Szeretettel köszönti a testület és az önkormányzat nevében.  Felolvas egy idézetet.  Gratulál az 

államvizsgához és diploma megszerzéséhez.  Példát mutat a fiataloknak, akik még előtte állnak, és az 

idősebbeknek, akik most szeretnék megszerezni a felsőfokú végzettséget.  Ajándékot ad át az 

önkormányzat nevében.  Sok sikert kíván. 

 

Zsilinszky Mónika megköszöni az ajándékot és távozik az ülésről. 

 

18.06  megérkezik Horváth Tamás képviselő.   

 

 

3.)  Réfi Ferenc műszaki csoportvezető búcsúztatása nyugállományba vonulása 

alkalmából 
 

Gál Zsolt: Köszönti Réfi Ferencet, aki hosszú évekig a műszaki csoport vezetőjeként tevékenykedett. 

A  munkája befejeződött,  ténylegesen nyugállományba vonul.  Ennek alkalmából még egyszer 

megköszönni, amiért a faluért tett. Nyugodt és békés nyugdíjas éveket kíván. Az utolsó évek eléggé 

“pörgősek” voltak. A közösségi munkáját nem hagyta abba, Feri aktívan dolgozik tovább a 

Polgárőrségben és a Községszépítő Egyesületben.   

 

Réfi Ferenc: Ezen a héten szombaton faültetés lesz az óvodában.   

 

Gál Zsolt: Megköszönve munkáját átadja az önkormányzat ajándékát Réfi Ferenc részére.   

 

Réfi Ferenc:  Megköszöni a búcsúztatót, és további jó munkát kíván; távozik az ülésről. 

 

 

4.)  Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 
 

Gál Zsolt: Aszódi Csaba András  jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. A Hagyományőrző Kör  

tevékenységéről elég alapos a beszámolót készített, melyet javasol elfogadni. 
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Szeverné Csekei Csilla:  Az Oktatási és Szociális Bizottság  3 igen szavazattal javasolja elfogadni a 

beszámolót. Továbbá a bizottság javasolja a testületnek, hogy köszönjük meg a községben végzett 

munkájukat. 

 

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

hozta: 

228/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadta a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 

2011. október – 2012. szeptember közötti időszakban 

végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Az Önkormányzat megköszöni a Hagyományőrző Körnek 

a községért végzett munkáját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.)  Rákos-mezeje Horgászegyesület  

 a.) tájékoztatója 

 b.) tulajdonosi hozzájárulási kérelme a horgásztó melléképületének építéséhez 
 

Matuszka László: A Horgászegyesület és az Önkormányzat kötött szerződésben szerepelt, hogy 2008-

ban vizesblokk megépítését végzik el.  Most sikerült befejezni, bár időben kicsit elcsúsztak. Volt más 

probléma is, mely a munka eltolódását eredményezte. 

 

Gál Zsolt:  Tudja a testület, hogy milyen nehézségek jelentkeztek az elmúlt időszakban; a tóban nem 

volt víz.  

 

Matuszka László: A tóban lévő víz 170 cm-t apadt a nagy melegben. Ez kútból történő szivattyúzással  

sikerült pótolni úgy, hogy 80 cm-el megemelték a vízszintet.  Ennek költsége vitte el zömében a 

pénzüket. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a témát,  két részletben 

szavaztak. 3 igen szavazattal javasolják a beszámoló elfogadását.  A másik szavazatban szintén 3 

igen szavazattal a  bizottság javasolja, amennyiben az építésügyi hatóság jóváhagyja az építmény 

fennmaradását, akkor a testület is támogassa. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság. javasolja a tájékoztató elfogadását 4 igen szavazattal, valamint   

a melléképülethez a tulajdonosi hozzájárulás megadását. A civil szervezetek önkormányzati 

támogatásából elnyert összegből javasolja, hogy az egyesület 95 eFt-ot a villamosáram számla 

kiegyenlítésére fordíthasson. 

 

Gál Zsolt: Az építéshatóságnak a tulajdonosi hozzájárulás szükséges elsődlegesen, csak így lehet 

beadni az engedélyezésre az anyagot. 

 

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

hozta: 

229/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadta a Rákos-Mezeje Horgászegyesület 2012. évi  

tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot 

hozta: 

230/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárul, hogy a Rákos-mezeje Horgászegyesület 

2012. évi Önkormányzat által nyújtott pályázati támogatás összegéből 

95.000 Ft-ot rendkívüli kiadásként villanyszámla kiegyenlítésére  

fordíthassa. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. November 30. 

 

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

hozta: 

231/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

tulajdonosi hozzájárulását adja a Rákos-mezeje Horgászegyesületnek 

a 0129. hrsz.-ú  önkormányzati horgásztó területén vizesblokk építéséhez. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

18.15órakor Matuszka László tógazda távozik az ülésről. 

 

6.)  2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

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

rendelet módosításának elfogadását.  

 

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

rendeletet: 

14/2012.(X.10.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 14/2012.(X.10.) sz. rendeletét a 

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

módosításáról. 

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

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

 565.880 e Ft bevételre 

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

A kiadáson belül általános tartalékot: 3.974 e Ft-ra 

 fejlesztési céltartalékot: 2.672 e Ft-ra 

 egyéb céltartalékot: 66.332  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 204.592 

- munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  53.439 

- dologi kiadásokat 142.609 

- szociálpolitikai és egyéb támogatásokat 25.045 

- egyéb működési célú kiadásokat 32.069 

- beruházási kiadásokat 32.295 
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- felújítási kiadásokat 584 

- egyéb felhalmozási kiadásokat 2.269 

- intézményi finanszírozási kiadásokat 0 

m ó d o s í t j a. 

A költségvetési létszámkeretet 74 fővel hagyja jóvá. 

 Város és községgazdálkodás  - 8 fő 

4.§. Ez a rendelet 2012. 10.11. napján lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 
 

7.)  Rábai Miklós Művelődési Ház igazgatójának javaslata az érdekeltségnövelő 

  hozzájárulás felhasználására 
 

Gál Zsolt: Az előző testületi ülésen kértük a művház vezetőt, mutassa ki milyen kérdésekben lenne 

szükség pályázati támogatásra. Az előterjesztésben szerepel a nagyterem világítása,  színpad függöny 

felszerelése,  mobil színpad bővítése és színpad befedése.  Nagyjából az elnyert összegből és 

önrészből fedezhetőek ezek a beruházások. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a testületnek, 

hogy az önerőből és a pályázatból elnyert összegből elsősorban színpad fedését,  másodlagosan a 

színpad megvilágítását és a mobilszínpad bővítését végezze el a Művelődési Ház.  

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság  tárgyalta a témát, de nem hoztak 

határozatot. 

 

Dévényi Gáborné:  A tegnapi bizottsági ülést követően utána érdeklődött, hogy a pályázat keretében 

milyen költség számolható el. A lámpatesteket el lehet számolni. A színpad világítás lámpái nem 

jelentős tételek; összességében 17 e Ft + ÁFA lenne az új  lámpatest égővel együtt. Egy szakembert 

megkérdeznek, hogy szükség van-e a teljes cserére. De igazából arra lenne szükség, hogy a meglévő 

lámpákkal a színeket, ill.  2-3  hagyományos fényt adó lámpával fehért fényt tudjanak biztosítani. A 

színpadi elemek bővítésének ára szerepel a leírásban. A legutolsó szóbeli egyeztetés arra 

vonatkozott, hogy ami belefér a rendelkezésre álló összegből, annak megfelelően rendelik meg az 

elemeket.  A legnagyobb tétel a színpad fedése, amit a pályázati pénzből meg tudunk oldani. De ez 

nem is volt kérdéses. 

 

Szilágyi Károly:  Milyen lámpatestekről van szó?  Mit tudnak ezek? 

 

Barta Zoltán:  Felolvassa  a paramétereket: 2 x 26 Wattos  modolux AL 7302-es típusú világító 

testekről van szó. 

 

Dévényi Gáborné. Nem a teljes lámpatest cseréről, hanem csak az égőkről beszéltek. Mert a teljes 

foglalat csere ára  a 900 eFt-os  a színpad fedés mellé nem fér bele.   

 

Gál Zsolt: Jelenleg a mennyezeti világító testek úgy kerültek beszerelésre, hogy a szigeteléshez 

vannak téve; üzemeléskor  túlmelegszenek, és eldeformálódnak.  Villamossági szakember 

véleményét kell kérni, aki megállapítja,  hogy nem tűzveszélyes ez a lámpa.  Ha ez meg van, a 

tervezővel vagy a kivitelezővel kell felvenni a kapcsolatot.  Egyeztetni szükséges, hogy az a fajta 

lámpatest került beszerelésre, ami a tervben van?  A rendelkezésre álló dokumentációból nekünk 

nem derült ki, hogy ez jó-e.  Kérdés, hogy eleve nem jó a lámpatest, amit a tervező előírt, vagy a 

kivitelezés nem jó?  Az sem biztos, hogy cserélni kell vagy nem biztos, hogy tönkrementek. Lehet, 

hogy csak el  kell mozgatni a jelenlegi helyzetéből. Véleménye szerint  inkább a színpad 
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megvilágításáról beszéljünk, ezért kérte tegnap a művházvezetőt, hogy érdeklődjön utána, milyen 

költség számolható el . 

 

Horváth Tamás: Javasolja, ha van rá opció,  akkor igyekezzünk az összegből faragni. Hátha egy kisebb 

színpad bővítés is beleférne.  A megjelölt összeg 3 milliós nagyságrendű, hátha belefér a 2,8 

millióba. 

 

Dévényi Gáborné:  Az eredeti árajánlat  Euróban volt megjelölve, ő 290  Ft-os euróval számolt. Így 

lehetséges, hogy elegendő lesz a pénz. A pályázatnál inkább többet számolt, nehogy a kivitelezésnél 

túllépjük az összeget.  

 

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

hozta: 

232/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rábai Miklós Művelődési Ház által 

az NKÖM közművelődési  érdekeltségnövelő pályázaton elnyert 2 millió 876 eFt összegből 

elsősorban a színpad fedését és megvilágítását, valamint mobil színpad elemek vásárlását 

határozza meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: folyamatosan 

 

 

8.) Rábai Miklós Művelődési Ház igazgatójának kérelme a Beck Lóránd javára  

 megrendezendő jótékonysági koncert bevételének felajánlására 
 

Gál Zsolt: A korábbi ülésünkön beszéltünk a Művelődési házban tervezett  jótékonysági rendezvényől. 

Mivel ennek bevételét csak a testület hozzájárulásával lehet más személynek átadni, ezért kérte az 

igazgató a testület jóváhagyását. 

 

Horváth Tamás:  A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolta a testületnek, hogy a Művelődési 

Ház  a jótékonysági jegybevételt Beck Lóránd javára adja át. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag támogatja a Pénzügyi 

Bizottság javaslatát. 

 

Horváth Tamás:  Mikor lesz a koncert? 

 

Dévényi Gáborné:  November 17-én, szombaton; belépődíjjal és 1000 Ft-os támogató jegy árral. 

 

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

hozta: 

233/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárulását adja, hogy a Rábai Miklós Művelődési Házban 

Beck Lóránd  javára megrendezendő jótékonysági koncert 

bevétele a fiú édesapjának Beck Zoltánnak átadásra kerüljön. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: 2012. XI. 30. 

 

18.25  órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről. 
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9.)  Megállapodások a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és intézményei között 

 a.) I. sz. Óvoda 

 b.) II. sz. Óvoda 

 c.) Rábai Miklós Művelődési Ház 

 d.) Laky Ilonka Általános Iskola 

 e.) Önkormányzat  
 

Pokornyi Róbertné:  Az előterjesztések esetében arról van szó, hogy az Államháztartási törvény 

végrehajtására kiadott Kormány rendelet  előírja, hogy az önállóan működö és gazdálkodó 

szervezetnek megállapodást kell kötnie a gazdálkodással és működésével kapcsolatban feladatot 

ellátó szervvel, hogy melyik munkafázist, melyik költségvetési szerv végzi el. Ide tartoznak pl: 

szerződéskötés, információ szolgáltatás, stb.  Jelen esetben ezt a munkát az önállóan működő és 

gazdálkodó polgármesteri hivatal látja el, ezért kell a hivatalnak az összes intézménnyel és az 

önkormányzattal is megállapodást kötnie. Ez utóbbival azért, mert ide tartozik a védőnői szolgálat, a 

konyha,  a közvilágítás, az út-híd szakfeladat, a temető üzemeltetés, stb.   Ezeket a megállapodásokat 

a felügyeleti szervnek jóvá kell hagynia.  Az előkészítés során az intézményvezetőkkel felvette a 

kapcsolatot, véleményezésre kiküldte a tervezetet, melyet jóváhagytak. Most a testület jóváhagyása 

is szükséges 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen nem tárgyalták a témát. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság  minden egyes intézménnyel kapcsolatban hozott határozatot;  

mindegyik esetben 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a megállapodásokat. 

 

Hosszú János:  A Pénzügyi Bizottsági ülésen  is jelezte, hogy ennek a megállapodásnak előbb kellett 

volna megszületnie.  Az írásos anyagban nem találta, mikortól lép életbe a megállapodás. Ezért 

tartózkodott a szavazásnál. Véleménye szerint ez a napirend kicsit megkésve van előttük. 

 

Pokornyi Róbertné: Ilyen munkamegosztási megállapodást már korábban – emlékezete szerint 2009. 

évben - fogadott el a testület.  Azóta változás nem történt benne, eddig is a hivatal látta el a 

feladatokat; folyamatos a dolog.  Mivel az előző megállapodás még él, ha elfogadja a testület, akkor 

a mai naptól az új lép életbe.  A korábbi Államháztartási törvény is tartalmazta ezt. Nem új dologgal 

állunk szemben, de meg kellett erősíteni. 

 

Barta Zoltán: A tervezet nem tartalmaz dátumot, mert  akkor lép hatályba, ha elfogadja a testület. Úgy 

fogjuk dátumozni az aláírás napjával. 

 

Gál Zsolt: Felkéri a képviselőket, hogy egyenként szavazzanak a megállapodásról. 

 

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

határozatot hozta: 

234/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja az 1. sz. Óvoda és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás 

és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodást. 

Felelős: Petneházi Tamásné  óvodavezető 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2012. X.11-től visszavonásig 

 

 

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

határozatot hozta: 
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235/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja az 2. sz. Óvoda és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás 

és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodást. 

Felelős: Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2012. X.11-től visszavonásig 

 

 

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

határozatot hozta: 

236/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja a Rábai Miklós Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás 

és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodást. 

Felelős: Dévényi Gáborné  művház igazgató 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2012. X.11-től visszavonásig 

 

 

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

határozatot hozta: 

237/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja a Laky Ilonka Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás 

és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodást. 

Felelős: Szeverné Csekei Csilla iskolaigazgató 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2012. X.11-től visszavonásig 

 

 

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

határozatot hozta: 

238/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

között kötendő a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás 

és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodást. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2012. X.11-től visszavonásig 

 

 

10.)  PRO-FORM Kft. kérelme 
 

Gál Zsolt: Az előző ülésen úgy döntött a testület, hogy próbáljunk egyezségre jutni a Proform 

Kft.vezetőjével, Mihályfi úrral a sportpálya kerítésének ügyében. A legalacsonyabb költség határáig 

– 1 millió Ft –ig – próbáljunk alkudni.  Többször beszéltek erről, Mihályfi úr a teljesen zárt beton 

kerítéshez ragaszkodik. A mi elképzelésünk szerint az alsó részen zárt és felső részen drótkerítés is 

elég költséges. Egyelőre nem látja, hogy ez jó megoldás lenne.  Nekünk kell megépíteni, mert a mi 

kerítésünk. Úgy gondolta a bizottság és személy szerint ő is, hogy a Sportkör és a Proform kft. 
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közötti viszály miatt végleges megoldást keressünk.  Rendszeresen kapunk telefonokat mindkét 

részről.  Mihályfi úr azt szeretné, ha teljesen zárt beton kerítés lenne. Azt is mondta szóban, hogy 

elkészítené a zárt kerítést, ha a bekerülési költségnek megfelelően az önkormányzat adókedvezményt 

adna neki 4,5 millió értékig. Jelezte neki, hogy erre egyáltalán nincs mód, és  nem is szeretnék ilyen 

módon megoldani az ügyet. Azzal váltak el, hogy Mihályfi úr megvárja a mai testületi döntést, utána 

tovább beszélünk. 

 

Horváth Tamás: Az előbb említett megoldásnak csak  az anyag költsége 2,5 millió Ft. Előzőleg 

Mihályfi úr ehhez hozzájárulást adott úgy, hogy az önkormányzat biztosítsa az anyagot és ő 

megcsinálja. 

 

Gál Zsolt: Ha az a kerítés ugyanolyan módon készül el, mint iskolában – teljes betonozással -, akkor 

az nagyságrendileg 8-9 millió Ft. Ezt az összeget vette alapul, így reális a 4,5-5 millió forint az alul 

beton, felül drót megoldásra.  Bizottsági ülésen és most is azt mondja, olyan kerítésre költeni 4,5 

millió Ft-ot, ami megvan, csak nem megfelelő állapotú, túlzás.  Ő már javasolta, hogy a drótkerítést, 

hátsó plusz drótfedéssel készítsék el.  Szilágyi Károly alpolgármester szerint ez nem jó megoldás.  

Az előbbi felajánlás a Pénzügyi Bizottsági ülésen hangzott el. 

 

Horváth Tamás:  Mihályfi úr a megbeszélésen az alól elzárkózott, hogy nem száll be az anyagba? 

 

Gál Zsolt:Az anyagköltséghez történő hozzájárulástól  nem zárkózott el. Ő mindenképpen a teljesen 

zárt kerítéshez ragaszkodik.  Ha lesz egyértelmű testületi döntés, talán reagál arra.  Előbb-utóbb vége 

a futball szezonnnak és nem lesz gond a labda átjutása a területére, de tavaszra újra felmerül a 

probléma. 

 

Horváth Tamás: Javasolja konkrét kiírás alapján összeállítani, mi kell a kerítéshez.  Legkevesebb áron 

beszerezni.  Ezen  számok ismeretében mondani neki, hogy csinálja meg az általunk biztosított 

anyagból az alul zárt, felül drót kerítést. Ha ez nem felel meg neki, akkor adjon még hozzá pénzt és 

készítse el.  Lehet, hogy így leszorítható a 2,5 millió Ft. 

 

Gál Zsolt:  Egyszerűbb lenne a keretösszeg meghatározása, hogy  ezen belül állapodjunk meg.  Ha 

nem fogadja el, akkor újra beszélünk róla.  Hosszú János és Szilágyi Károly urak véleménye szerint 

végleges megoldás a stabil kerítés.  Nem látja a realítisát, hogy az önkormányzatnak egyhamar lesz 

erre 2,5 milliója. A drótháló  megjavítható lenne, efelé pedig sima labdafogó háló kerülne.  A 

Proform kft. épületeinek ablakaira lehetne  rácsokat feltenni. Erre a javaslatra azt válaszolta, hogy 

nem biztonságos.  Neki az lenne jó, ha teljesen elzárnák a pályát, a biztonsági rendszer előírásnak is 

így meg tudna felelni, pl. a tűz miatt.  Elmondható, hogy nehéz vele tárgyalni. 

 

Szilágyi Károly: Szerinte közölni kell vele:  nekünk csak erre van pénzünk, hogy a meglévő dróthálót 

megcsináljuk és  kap egy labdafogó hálót is. Ha neki nem jó, csináljon saját költségen másikat. 

 

Gál Zsolt: A labdafogó háló oszlopokkal, oldalhálóval kiépítési költsége 6-700 eFt.  Egy új sima drót 

háló 360 eFt,  amivel javítható a jelenlegi kerítés. Ehhez jönne még a feszítők, egyebek + egy  

labdafogó  150 eFt. 

 

Szilágyi Károly: Konkrétan közölni kell vele, erre van lehetőségünk; másra is el kell költeni az 

önkormányzati pénzt. 

 

Horváth Tamás: Osztja Szilágyi úr véleményét. Javítsuk meg a jelenlegi kerítést, így jogilag le 

vagyunk fedve.   

 

Szilágyi Károly: Tudjuk, hogy ő mást akar. Építhet akár zajvédő falat is, stb.; a mi engedélyünkkel, 

saját költségén lehet.  Nem kell állandóan magyarázkodni, fel kell vállalni, erre van pénzünk. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot 

hozta: 

239/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a sportpálya és a Proform Kft. közötti kerítésre  

1 millió Ft-ot biztosít. Az önkormányzat a meglévő 

kerítés drótháló cseréjét és labdafogó háló felállítását 

tudja vállalni. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy állapodjon  

meg Mihályfi Árpád ügyvezetővel, amennyiben vállalja a  

a teljesen zárt beton kerítés kiépítését, akkor ehhez az önkormányzat 

az 1 millió Ft-os összeggel hozzájárul. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

11.)  Az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2004.(XI.11.) rendelet módosítása 
 

Barta Zoltán:  Az Országgyűlés módosította az állattartásról szóló törvényt. A törvény kimondja, hogy 

a mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.  A mi rendeletünk  

a 20/2004.(XI.11.) sz.  rendelet 2. § 2 bek.-ben  két övezetet alakított ki, és az egyikben tiltotta a 

haszonállat tartását.  Valamint olyan korlátot is betett, hogy  50 m-es körzetben tiltja a haszonállat 

tartását.  Ezt így hatályon kívül kell helyezni.  A hatályba lépés időpontját  november 1-ben kéri 

meghatározni.  Az előterjesztés szeptemberben készült, emiatt még az októberi hatályos dátum 

szerepel. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Az Oktatási és Szociális Bizottság nem foglalkozott a kérdéssel. 

 

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

 

Szilágyi Károly: Az új törvény rendelkezik valamilyen módon az egészségügyi előírások betartásáról; 

pl.  lakóépülettől mekkora távolságra helyezhető el a haszonállat, ill. ól? 

 

Barta Zoltán: Más egyéb jogszabályok rendelkeznek, hogyan kell eljárni mezőgazdasági haszonállat 

tartásakor. Előírják pl. a trágya tárolásának módját.  Mekkora  m
2
-en mennyi állatot lehet tartan; 

mekkora élettere van az állatnak, stb. 

 

Szilágyi Károly: A Kálvárián a 600 m
2
-es területen egymás mellett vannak a házak. Érdekes lesz, ha 

valaki itt állatot akar tartani. 

 

Barta Zoltán: Az önkormányzati rendelet az emeletes házakban tiltotta a haszonállat tartását 

elsősorban. 

 

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

rendeletét: 

15/2012.(X.10.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 15/2012.(X.10.) sz. rendeletét az 

állattartás helyi szabályairól szóló 20/2004.(XI.11.) sz. 

rendelet módosításáról. 

1.§ 

A rendelet I. fejezetének 2. § (2) bekezdése hatályát  veszti. 

2.§ 

Ez a rendelet 2012. november 01-jén lép hatályba. 
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Gál Zsolt  sk.  Barta Zoltán sk. 

polgármester  jegyző 

 

 

12.)  Javaslat utca elnevezésre 
 

Gál Zsolt: Az előző ülésen  tárgyalta a testület Vághi József  kérelmét, hogy a tulajdonukban lévő 

terület  belső útjának, a közforgalomnak megnyitott magánútnak  Vághi József utca elnevezést  

szeretnének adni. Vághi József  a cégalapító nagypapáról szeretné elnevezni az utat. A testületi 

döntésnek megfelelően megkérdezték a helyi civil szervezeteket és a kisebbségi önkormányzatot a 

névadással kapcsolatban. A civil szervezetek közül  nem jelentkezett egyiksem, a Szlovák 

Önkormányzat a  Kisrét utca elnevezést javasolta. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Aszódi Csaba András javaslatát is megtárgyalták az Oktatási és Szociális 

Bizottsági ülésen. Továbbá  milyen lehetőségek lehetnének még. Felmerült, hogy érdemes lenne 

olyan utcaneveket adni ezen a területen, amely az ideérkezőt segíti a tájékozódásban. Inkább az 

iparterülethez kötődő nevet tartanának szerencsésnek. 

 

Jármai Zoltán:  Csepelen olyan utca nevek vannak az ipari részen, melyek segítik a tájékozódásban az 

idegent, pl. Marógépgyár utca, stb.  A Rét utca bárhol lehet, nem igazán segít.  Inkább a 

tevékenységhez kötődő  ipari elnevezés, vagy egyéb övezet megjelölést javasol. A bizottsági ülésen 

3 igen szavazattal javasolták,  legyen  Öntőde utca,  mivel ezzel foglalkozik a Vághi kft. 

 

Gál Zsolt: Ez egy belső magán út, ami az övék és az öntődéhez vezet. A településfejlesztési 

szerződésünk megkötése után a tulajdonosok felparcellázták  8 részre a területet. Tudomása szerint 

más vállalkozásra is szeretnék hasznosítani. 

 

Hosszú János:  Végig probléma az ipartelepen, hogy nincs igazán elnevezés. A postás is csak a 

helyismerete alapján tud tájékozódni a vállalkozások között. Az egész területet kellene rendezni 

utcanévileg.  Az összes vállalkozás az Ady E utcára van bejelentve, ház számuk sincs, csak helyrajzi 

szám. 

 

Gál Zsolt:  Lehet, hogy még nem kellene dönteni; hanem az  ottani vállalkozókat összehívva 

egyeztessenek az elnevezéseket illetően. A javaslatuk alapján beazonosítható lenne a terület.  Ha egy 

idegen keres egy-egy céget, akkor nem tudják pontosan megmondani hol találja meg a vállalkozókat, 

mert csak az Ady E. utcai ipartelepet tudjuk megjelölni. Egységes koncepciót lehetne így kialakítani.  

Neki nem lenne ötlete a nagyapjáról utcát elnevezni.  

 

Hosszú János: Ő is azt javasolja, hogy egyben kezeljék az Ipartelep utcáinak elnevezését. 

 

Barta Zoltán:  Az Ady utcáról lemenő út az Ipar utca. Amióta elnevezték ezt az utcát, azóta átalakultak 

a telekhatárok,  telek megosztások, összevonások, stb. történtek. Ezt a jelen állapot szerint a 

Hivatalban  le tudjuk házszámozni.  A kérdéses utca egy magánút, sőt az Ipar utca is, továbbá 

amelyik bent megy a területen, az is magánút. A Gászler terület mellett önkormányzati tulajdonú 

utak vannak.  A beszámozással és utca elnevezéssel lesz ott legalább 4-5 utca elnevezés. Ezekre már 

most lehet gyűjteni a javaslatokat. 

 

Gál Zsolt:  Javasolja a vállalkozásokat összehívva egyeztetni,  mivel magánutak is érintettek a 

kérdésben.  Mindenképpen be kell őket vonni.  Szerencsésebb lenne az iparral kapcsolatos 

utcanevek.  A Rét utca alapján nem jutna eszébe, hogy az az Iparterületen van. Mivel ez a régi 

elnevezés, már nem ez a funkciója a területnek. 

 

Horváth Tamás: Az érintett vállalkozói körnek nem lesz hátránya abból, hogy a  cégbíróságnál át kell 

jelenteni az új címet? Ennek van ügyvédi költsége is. 
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Hosszú János: Szerinte ez nem lesz gond, a beazonosítás miatt is jobb lenne. A cégbíróságnál most is 

helyrajzi számon vagyunk nyilvántartva. 

 

Horváth Tamás:  Véleménye szerin ez az út mindenképpen járható.  A 10-15 vállalkozó ki tudja 

találni, hogy milyen elnevezést adjon az érintett utaknak. 

 

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

hozta: 

240/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy egyeztessen az Ipartelep 

vállalkozóival a területükön lévő utcák elnevezésével  

kapcsolatban. A javaslataik ismeretében a testület 

a következő ülésén kíván dönteni az utcák elnevezéséről. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

13.)  Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírása. 

 

Gál Zsolt: A meghívó kiküldésekor jeleztük, hogy a témában lehet, hogy rendkívüli ülés megtartására 

lesz szükség. Időközben változás történt, Tarnai Richárd úr nem tudta fogadni őket, holnapra 

halasztódott a megállapodás aláírása.  Ezért nem volt szükség rendkívüli ülésre, mert most meg 

tudjuk tárgyalni. 

 

Barta Zoltán: A mai napon érkezett vissza a kormányhivataltól egy tájékoztatóról.  Röviden 

összefoglalva elmondja az ott hallottakat: 2013. január 1-től járási kormányhivatalok alakulnak.  A 

hivatalok kialakítása  jogszabályi szinten megtörtént. Ecser a Vecsési járáshoz tartozik. A 

kormánymegbízott úr járási biztost nevezett ki. A járások kialakításának folyamata, ennek a 

tevékenységnek az előkészítése már ezt megelőzően kb. június óta folyik. Ez rengeteg adatgyűjtésből 

állt.  Mindenféle  műszaki, technikai információt, személyi állományról adatszolgáltatást le kellett 

jelenteni.  Ezeket feldolgozták a kormányhivatalban. A jogszabály úgy szól, minden olyan 

önkormányzati ingó és ingatlan vagyon, amely szükséges a járási hivatal kialakításához, az állami 

tulajdonba, kezelésbe kerül.  Ez a megállapodás a mellékleteivel együtt ezt szabályozza. Ez a 

szövegezés a 218/2012. sz. Kormány rendelet melléklete. A pirossal megjelent szöveg a kiegészítést 

tartalmazza.  Annyira tértünk el az előírtaktól, amit megkövetelt a dolog. Pl:  mi nem adunk át 

épületet, stb. A megállapodási mellékletek alapján át kell adnunk a járási kormányhivatalnak egy 

iroda használatát az ecseri polgármesteri hivatalban a bútorzatával együtt, 2 db számítógép 

konfigurációt minden tartozékával együtt, + egy ASZA gépet, mely az anyakönyvi nyilvántartásra 

szolgál.  Ennek a gépnek a tulajdonosa a központi hivatal, nem a miénk, így csak a használatot adjuk 

át.  A járási hivatal települési ügysegéddel oldja meg majd az ügyintézést, aki a kormányhivatal 

alkalmazottja, és itt helyben fogadja az ügyfeleket a későbbi időpontban.  Ő fog az ügyfelekkel 

foglalkozni a járási hivatalhoz tartozó ügyek tekintetében. Ez minden településen; Maglódon, Üllőn 

és Ecseren is így lesz. Kirendeltséget máshol nem létesítenek.  A járási hivatal 41 főből fog állni, 

főleg a régi okmányirodai és gyámügyi dolgozókból. A létszámuk legnagyobb része igazgatási 

feladatot lát el, de funkcionális dolgozói is lesznek;  pénzügyes, titkárnő, vezető, stb.  A Vecsési 

Polgármesteri Hivatalban fogják őket elhelyezni, ezért nekik az épületük egyik szárnyát bútorozottan 

át kell adniuk.  A személyi állomány tekintetében lehetőség volt a hivatali dolgozók részére, hogy 

jelentkezhetnek ügyintézőnek a járási hivatalba.  Jelen megállapodás szerint mi kettő főt adunk át, 

akik előre jelezték szándékukban áll a járási hivatalba menni.  Az lenne a határozati javaslata, hogy a 

testület  hatalmazza fel a polgármestert, ezt a megállapodást írja alá az önkormányzat nevében. 

Hozzáfűzi még az elhangzottakhoz, hogy ami ténylegesen elkerül tőlünk, az 1 db számítógép 

konfiguráció;  a másik gép és a bútor marad, hiszen ezt használja majd az ügysegéd.  Jelenlegi tudása 

szerint ezek a változások lesznek, de lehetnek még ebben módosulások. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot 

hozta: 

241/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerint 

a Vecsési Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos 

önkormányzati megállapodást kösse meg. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. X. 11. 

 

 

14.)  A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás ügye 

 
Barta Zoltán:  Minden évben tárgyalunk a Bursa Hungarica Önkormányzati  ösztöndíj pályázathoz 

történő csatlakozási szándékról.  Azért került pótlólag a napirendi pontok közé a téma, mert ő 

észlelte az interneten, hogy a pályázathoz való csatlakozás ideje október 15-e. Bár erről semmilyen 

értesítést nem kaptunk, hogy kiírásra került a pályázat vagy, hogy még egyáltalán van ilyen.  Máskor 

már szeptember elején kapunk értesítést komplett írásbeli anyaggal.  Javasolja a testületnek, hogy a 

megszokott módon a felsőoktatásban tanulók segítése céljából csatlakozzon Ecser önkormányzata a 

Bursa Hungarica pályázathoz.  Minden feltételt változatlannak látunk a kiírás alapján. Ha 

csatlakozunk, akkor hétfőn kiírásra kerül nálunk is a pályázat; így a hallgatók november 15-ig 

pályázhatnak.  A bizottságnak december 10-ig kell elbírálnia a pályázatokat.  Az Oktatási és 

Szociális bizottság nem tudta tárgyalni a témát, mert mint említette csak most került a figyelmünkbe. 

 

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

hozta: 

242/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

csatlakozik 2013. évben a Bursa Hungarica 

felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. X. 15. 

 

 

15.)  A háziorvosi szolgálat által helyben történő vérvétellel kapcsolatos támogatás ügye 
 

Gál Zsolt: Idén júniusi ülésen döntöttünk a helyben történő vérvétel önkormányzati  támogatásáról . 

Erre vonatkozóan szerződésre tett javaslatot a I. sz. körzet háziorvosa. A támogatás mellett úgy 

döntött a testület, hogy egyeztessük le az orvosokkal, hogy  az ő dolgozójuk leveszi a vért és 

elszállítja a laborba.  A két orvosnak nem sikerült ez ügyben egyeztetni. A szerződésnek megfelelően 

az I. körzetből szállítják a vért.  Időközben a II. körzet is jelentkezett, hogy neki is fizessünk erre 

támogatást.  Javasolja, hogy osszuk meg a pénzt  a két körzet között. Ennek megfelelően módosítsuk 

a határozatunkat úgy, hogy továbbra is kisérleti jelleggel ez év december 31-ig nyújtson az 

önkormányzat támogatást a két háziorvosi körzetnek 12.000 – 12.000 Ft –ot. 

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

határozatot hozta: 

243/2012.(X.10.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

módosítja a 131/2012.(VI.19.) sz. határozatát oly módon, 

hogy az önkormányzat támogatja a helyben történő vérvétel kísérleti bevezetését a háziorvosi 

szolgálatoknál.. 

Ehhez támogatás nyújt 2012. szeptember hónapban az I. számú Háziorvosi Szolgálat  
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részére 24.000 Ft-ot, 2012. október 1-től 2012. december 31-ig  az I. és II. számú Háziorvosi 

Szolgálatok részére havi 12.000 – 12.000 Ft-ot. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012.IX.01.-2012.XII.31. 

 

Gál Zsolt: A következő két napirend személyi kérdést érint, ezért 19.15 órakor zárt ülést rendel el, 

melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 19.18 órakor nyílt üléskén folytatódik. 

 

 

18.)  Beszámolók  

 a.) Polgármesteri beszámoló 
 

Gál Zsolt:  A lekötött pénzeszközökről szóló kimutatás a meghívó mellékleteként kiküldésre került. 

Tegnap is említette a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy a  rendőrség tovább lépett a feljelentésünk 

ügyében, és az ügyészségen megvádolta a volt dolgozónkat Lukács Annamáriát.  Jelenleg az 

ügyészség előtt van az ügy. Még nem tudható, hogy továbbmegy-e a bíróságra az anyag vagy 

visszaadják további nyomozásra?  Azt lehet még tudni, hogy Annamária elismerte a cselekményt, de 

vitatja az összeg nagyságát.   

Az Arany J. utcában elkészült a gócpontokon a vízelvezetés.  A Rózsa utca sarkon van még munka, ill. 

Petky doktor előtt  is folynak még munkálatok. Az Andrássy sarkon a kishidat ki kellett javítani.  A 

markológép jelenleg az Arany J. utca első végén a Rákóczi utca és a  vasút közötti kis szivattyúnál 

dolgozott.  Majd utána a Kálvária utcára megy árkot tisztítani. 

Megemlíti még, hogy volt egy vizsgálat Vecsésen, ahol a személyi anyagok teljes vizsgálata 

megtörtént. Külön dicséretet kaptak a kollegák, mert mindent rendben találtak.   

 

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

hozta: 

244/2012.(X.10.) 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:  Más téma nem volt az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen, amit már 

tárgyaltak. 

 

Horváth Tamás:  A Pénzügyi Bizottsági ülés által tárgyaltak is már mind elhangzottak. 

 

 

19.)  Képviselői vélemények, kérdések 

 
Hosszú János:  Ismét jelezték felé, hogy a  település rendezvényeinken a büfé nagyon drága.  Ezt 

vizsgáljuk felül, valamilyen lépést tegyünk ez ügyben.  Kapott továbbá egy levelet,  ami egyik 

képviselő-társát érinti.  A level szerint Horváth Tamás képviselő Harazin Péterrel szóváltásba 

keveredett.  Kéri a képviselő-társát , hogy az ilyen jellegű szócsatákat kerülje el.  Tovább nem akar 

ezzel a témával foglalkozni. Horváth úr egy település képviselője, kéri, hogy ehhez méltóan kell 

viselkedni.   



16 

16 

 

A temetőnél a garanciális bejárás megtörtént-e már?  Volt-e azóta javítási munka?  A téli vizesblokk 

felkészítése megtörtént-e? 

 

Horváth Tamás: Harazin Péterrel a konfliktusukat megbeszélték, különben sem tartozik a Képviselő 

Testületre a magánélete. 

 

Gál Zsolt: Beszéltünk a Golgotásokkal, hogy a fagyok megjelentével  figyeljen erre.  Garanciális 

bejárás nem történt még meg;  ülepedik a megbontot  út. Tavasszal lesz helyreállítva a térkő 

burkolat. 

 

Hosszú János: A centrumban lévő bontás után azt tapasztalta, hogy a munka nem történt meg teljes 

mértékben. Felhívja a figyelmet, hogy az elkövetkezendőkben úgy válasszunk kivitelezőt, hogy ne 

fél munka legyen.  Reméli, hogy le lesz takarva földdel a megmaradt szakasz, mert különben az 

említett részen  nem fog a fű megteremni. 

 

Gál Zsolt:  Annyiban jogos az észrevétel, hogy a bontást végig kellett volna vinni a vállalkozónak.  A 

bontás egy része befejeződött, mível a fal építéséhez szükség volt az alapra, ezért a bontást végző 

vállalkozóval egyeztetve ezt ideiglenesen meghagytuk. A fal később épült meg, ami egy tartó 

funkciót töltött be.  Az ajánlat a bontásra az építéssel együtt volt annyi, mint a következő bontási 

ajánlat.  Ezért döntöttünk az említett cég mellett, de ezt te is tudod Jani, hiszen benne voltál abban a 

bizottságot, amit erre hoztunk létre. El lesz bontva még az elmaradt rész is.  Most hétfőn bejárták 

helyszínt Szilágyi alpolgármester úrral és Kun Attila ügyvezetővel, és eldöntötték, hogyan lehet 

kivitelezni a még meglévő munkákat.  A múlt ülésen döntöttünk a településközpont rendbetételéről, 

és ott beszéltünk is röviden a tervekről, igen földet fogunk oda vinni, de nem akartam pénzért 

megvenni, hanem a Volvó által kitermelt földet visszük oda. 

 

Horváth Tamás: A benzinkút mögötti részen Merczel Ferenc szólt neki, hogy a szennyvízátemelő 

mostanában megáll, eldugul,  és 2-3 naponta jönnek szervizelni.  A túlfolyón ömlik ki a patakba a 

tisztítatlan szennyvíz. Ez  környezetvédelmi szempontból is gond lehet.  Nem tudja, hogy valóban 

így van-e?  Elmondása szerint ez este jelentkezik a probléma.  Nem tudja, hogy ez  kivitelezési 

probléma, vagy helyi gond?  

 

Gál Zsolt: Tavasszal szóltak neki is, és ő megnézte Kertész Gyulával a problémát.  Az ügyvezető 

megmutatta neki a munkanaplót, hogy az említett időszakban nem voltak kint hibaelhárításon.  Fog 

beszélni a vezetővel, és utánanéz ennek az ügynek. 

 

Jármai Zoltán: Honlappal kapcsolatban kérdése, hogy áll az ügy? 

 

Gál Zsolt:  Elkészült a honlap,  tesztelésen van; az  intézmények hozzáférési jogot kaptak. Meg is lehet 

nézni, bár még csak  ideiglenes képpel müködik. 

 

20.)  Egyebek 
 

Gál Zsolt: Egyebek napirendi pontban nincs felvetés. Megköszöni a részvételt és  19.20  órakor 

bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


