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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 14-én 18.05 

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, Hosszú János, Jármai Zoltán,  

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 
Szmodics Róbert r. alezr.  Monori Rendőrkapitányság vezetője 

Körmöndi Bernadett r.hdgy. Maglódi Rendőrőrs parancsnoka 

Győri  Tibor  r.hdgy. Maglódi Rendőrőrs parancsnok helyettes 

Bém Gábor r.zls.  körzeti megbízott 

Jármai Ildikó   Segítség Közalapítvány kuratóriumi tag 

 

 Moskovicz Miklósné  jegyzőkönyvvezető 

 Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető 

 Török Ildikó  adóügyi előadó 

 

Később érkezik:  dr.Petky Ferenc képviselő 

 

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

 Ismerteti a napirendi pontokat.  

1.)  Maglódi Rendőrőrs parancsnokának kinevezési ügye  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Szmodics Róbert r.alezr.  kapitányságvezető 

 

2.)  Ecseri körzeti megbízott rendőr kinevezési ügye   

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Szmodics Róbert r.alezr.  kapitányságvezető 

 

3.)  A Segítség Közalapítvány éves beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 Jármai Ildikó  kuratóriumi tag 

 

4.)  Az Ipartelepen lévő utak elnevezése 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

5.)  2012. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

a.) 1. sz. Óvoda átcsoportosítási kérelme 

b.) Ecser Zrínyi u. 43. sz. ingatlan elektromos hálózat bővítés ügye 

c.) Polgármesteri Hivatal számítógép és fax beszerzési ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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6.)  A 2013. évi költségvetési koncepció 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  2013. évi belső ellenőrzési terv 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.)  A közterületi szabályozással összefüggő önkormányzati rendeletek módosítása  

( A közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2010.(III.18.) sz. rendelet; 

  A tiltott, közösségellenes magatartásokról és a tiltott, közösségellenes magatartás 

elkövetőjével szembeni eljárás szabályozásáról szóló 10/2012.(VI.19.) sz. rendelet) 

 Előadó : Barta Zoltán  jegyző 

 

9.)  A helyi adókról szóló 28/2011. (XII. 14.) számú rendelet  és 

Az iparűzési adóról a 15/2003.(XII.12.) számú . rendelet módosításának lehetősége 

Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  Tájékoztató a Monori Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, valamint a 

mikrotérségi társulások átalakulásáról, a Társulási Megállapodás módosításáról 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

11.)  A Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.  pénzügyi beszámolója és mérlege 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.) Beszámolók  

 a.) Polgármesteri beszámoló 

 b.) Bizottsági beszámolók 

 

13.)  Képviselői vélemények, kérdések 

 

14.) Egyebek 

 

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

Gál Zsolt: A meghívóban is jelezte, hogy az első két napirend személyi kérdést (kinevezést) 

érint, ezért zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

Napirendi pontok tárgyalása 

1.)  Maglódi Rendőrőrs parancsnokának kinevezési ügye 

2.) Ecseri körzeti megbízott rendőr kinevezési ügye 

Zárt ülés 18.07 órától 18.24 óráig. 

18.10. órakor megérkezik dr. Petky Ferenc képviselő 

Szünet   18.24 órától  

Az ülés 18.35 órától nyílt ülésként folytatódik. 
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3.) A Segítség Közalapítvány éves beszámolója 

Gál Zsolt:  A Segítség Közalapítvány éves beszámolóját  Dinnyés Sándorné elkészítette, de 

betegsége miatt sajnos nem tudott jönni az ülésre; helyette a Jármai Ildikó kuratóriumi tag 

van jelen. 

Jármai Ildikó:  Dinnyés Pancsi néni Balatonfüreden utókezelésen van;  szívbillentyű műtétje 

volt. Az alapítvány tavaly még kapott 7000 Ft támogatást az Szja 1 %-on kívül. Így a 

kamattal együtt ennyi összeget tudott kiosztani a rászorulók között.  Az idén az 1 % 

lecsökkent felére, és támogatás egyáltalán nem érkezett. A szűkös keret ellenére 

megpróbálnak a rászorulóknak segélyt kiosztani. Ezen személyeket személyesen felkeresik, 

problémáikat megismerik. Pancsi néni az  idősebbeket,  jómaga a fiatalokat ismerve 

próbálják minden rétegét a falunak lefedni.  Úgy látja, hogy egyre kevesebb lehetőségük lesz 

támogatásra, de igyekeznek a kis pénzt is beosztani. 

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

javasolja a beszámoló elfogadását. 

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

határozatot hozta: 

247/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a Segítség Közalapítvány 2011. évi   

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dinnyés Sándorné  Kuratórium elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt: Megköszöni a kuratórium munkáját, Dinnyés Sándornénak jobbulás kíván. 

18.39  órakor távozik az ülésről Jármai Ildikó. 

 

4.) Az Ipartelepen lévő utak elnevezése 

 

Gál Zsolt:  Az Iparterületen lévő utak elnevezésére több javaslat is érkezett.  A térképen 

színessel jelölt utakat szeretnék elnevezni.  A zöld színnel jelölt szakasz már most is Ipar 

utca. A testület döntésének megfelelően a civil szervezetektől is érkezett javaslat, valamint 

Aszódi Csaba Andrástól, ill. a Nyugdíjas Klub is adott javaslatot.  Megbízta őt a testület, 

hogy az iparterületen lévő vállalkozókat is kérdezzük meg.   A közös megbeszélésen ők is 

adtak javaslatokat. A térképen meg vannak sorszámozva az utcanevek, és további utcák is 

megjelölésre kerültek.  

A vállalkozók egyöntetűen azt mondták, hogy támogatják az utak elnevezését, hogy a 

telephely bejegyzést ne helyrajzi számon, ill. ne csak az Ady Endre utcai ipartelep 

megjelöléssel lehessen elvégezni. A rendes utcanév és házszám jelölést támogatják.  Vághi 



4 

 

úr javaslata, miszerint édesapjáról kerüljön elnevezésre a 1456/2. hrsz.-ú út, visszavonta és  

ezt módosítva Öntöde utca elnevezést javasolt. Többek véleménye volt, hogy azokról a 

vállalkozásokról lehetne elnevezni ezeket az utakat, amelyek az adott helyen nagyobb 

területet képviselnek.  

Felsorolja a javaslatokat.  A kiküldött anyagban látszik, hogy a Szlovák Önkormányzat is 

adott neveket.  A múlt ülésen a testület azt az iránymutatást adta, hogy az ottani vállalkozók 

javaslatai felé menjünk.  Kéri a testület véleményét. Egyenként egyeztetve haladjanak az 

elnevezéssel.  

Az 1. jelölés szerint a 1456/2. hrsz. út Öntöde utca elnevezését a testület egyhangúlag 

támogatja. 

A 2. jelölés szerint 0139. hrsz. külterületi út  Bekötő dűlő   elnevezését a testület egyhangúlag 

támogatja. 

A 3. jelölés szerint a 0136/4. hrsz. út Ipar utca nevét kapná. Ez az út az Iparterületen  

majdnem főútként funkcionál. 

Jármai Zoltán: Tudomása szerint ez most is Ipar utca. 

Gál Zsolt:  Igen, már korábban megkapta ezt a nevet, de az útnak csak az első része a 0137. 

hrsz.-ú út, ennek a folytatása is ez lenne. 

Hosszú János:  Javasolja, hogy akár az egész útszakasz folytatását is jelölhetjük ezzel a 

névvel. Bár nem biztos, hogy a forgalomnak meg lesz nyitva. 

Gál Zsolt:  Egyelőre maradjon ez a szakasz, a belső kerítésig. 

A testület egyhangúlag támogatja a 0136/4. hrsz. út Ipar utca elnevezését.  

A 4-es jelölés szerint 1328/5. és 0138/4. hrsz.-ú utak a Gászler terület mellett haladnak. A 

testület egyhangúlag támogatja a  Fuvaros utca elnevezést. 

Az 5-ös jelölés szerinti Tó utca elnevezés szerinte nem illik az eddig alkalmazott elnevezések 

sorába.  Azon a szakaszon nincs bejárata egyik vállalkozásnak sem.  

Dr. Petky Ferenc:  A betonnal ellátottsága miatt javasolja a Beton utca elnevezést. 

A testület egyhangúlag támogatja a 0136/21. hrsz.-ú út Beton utca elnevezését.  

Gál Zsolt: A 6-os számmal jelölt 0134/13. hrsz. út külterületi dűlő út.  Ez az eredeti elképzelés 

szerint nem volt a javaslatok között, de célszerű lenne az egész területet egyben kezelve 

ennek az útnak is nevet adni.  Jelenleg ide nincs bejelentkezve senki.   

A képviselők részéről több féle javaslat hangzik el.  

A testület a 0134/13. hrsz.-ú út Tó dűlő elnevezését egyhangúlag támogatja.  
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A 7-es jelölés szerinti 0127/77. hrsz.-ú út a  Proform Kft. belső területén halad, a tulajdonos 

javaslatát elfogadva a testület egyhangúlag a Formázó  utca elnevezést hagyja jóvá. 

A 8-as jelölés szintén Proform Kft. területe, szintén saját használatú út; mivel műanyag 

feldolgozásával foglalkozik a cég a Vákuum utca elnevezés helyett a  Műanyagos utcát 

javasolja, melyet a testület egyhangúlag elfogad. 

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

határozatot hozta: 

248/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ipar területen lévő utak elnevezését az alábbiak  

szerint határozza meg: 

1456/2. hrsz.-ú út Öntöde utca 

0139. hrsz.-ú út Bekötő dűlő 

0136/4. hrsz.-ú út Ipar utca   

1328/5 és 0138/4. hrsz.-ú utak Fuvaros utca 

0136/21. hrsz.-ú út Beton  utca 

0134/13. hrsz.-ú út Tó dűlő 

0127/77. hrsz.-ú út Formázó utca 

1351. hrsz.-ú út Műanyagos utca 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Petky Ferenc: Az utcáknak kitáblázása kinek a feladata és a ház szám kihelyezés kit 

terhel? 

Barta Zoltán: Az utca névtáblák megvásárlása és kihelyezése az önkormányzat feladata, a 

házszám kihelyezés a tulajdonos feladata. 

Gál Zsolt:  Ezzel tisztában vannak az érintettek, tájékoztatták őket a feladatukról. 

5.) 2012. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

Pokornyi Róbertné:  A Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a Magyar Államkincstár 

felé el kell készíteni a III. negyedéves tájékoztatót. A testület felé az elkészítési kötelezettség 

oka, hogy a testület iránymutatást kapjon szükség van-e pótköltségvetés készítésére.  Ez 

akkor szükséges, ha akár a kiadási vagy a bevételi oldalon túl költekezés, vagy többlet 

kiadás, ill. az előirányzottnál nagyobb bevétel történik.  Ha szükséges átcsoportosításokra 

kerüljön sor.  A pótköltségvetésre a mi esetünkben nincs szükség, jók a számok és a 

teljesítések százalékosan is megállják a helyüket. Elmondható ugyanakkor, hogy a 

közérdekű kötelezettségvállalás előirányzatnál a 2 millió Ft  nem fog beérkezni. Az érintett 

jelezte, hogy sajnos nem fogja tudni teljesíteni az ígéretét.  A Magyar Államkincstár 

helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta az állami támogatást az iskolában. A közoktatási 

normatíva keretében volt egy kiegészítő felmérési lehetőség – 3 óvodás gyerekre, akik 

később nyertek felvétel az óvodába – pót igénylést tudtunk beadni, ezért 235 eFt még 
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pluszban megkapunk, reméljük még ebben az évben. A szöveges magyarázatban a 3. 

oldalon a Gyömrői Vkm. Kft.-ról írunk. A bérleti díj, és a pénzeszköz átadása időközben  

megtörtént, a dolgok rendben vannak. Még decemberben lesz költségvetés rendelet 

módosításunk. Ez az intézményvezetőkkel is egyeztetve van, a közműköltségek között a gáz 

kiadások eléggé magasak voltak.  Felhívták a figyelmüket, hogy az elkövetkező időben úgy 

gazdálkodjanak, hogy ne kelljen a tartalékhoz nyúlni, elég legyen a belső átcsoportosítás.  

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

elfogadni a tájékoztatót. 

Hosszú János: A bizottsági ülésen tegnap azért tartózkodott, mert nem volt ideje felkészülni.  

Olvasta a tájékozatót és az összesítőt.  Egyből az elején egy visszásságot tapasztalt: a 

működési bevételek 20 %-kal csökkentek,  ugyanakkor az Szja –ból kiegészítésként  14,788 

millió  Ft bevétel növekedés volt. Nem érti az ellentétet: először jelentősen csökkentek, 

utána nőttek a bevételek?  Úgy látja, hogy az állami támogatás elszámolása március 

hónapban 1,998 milió Ft visszafizetéssel járt. A Pátria Takarékszövetkezet anyagilag 

támogatta a majálist. A szöveges magyarázat  150 eFt támogatásról szól, a bevételi 

összesítőben 100 eFt van jelezve.  A szennyvízgyűjtés és tisztítás elhelyezése soron 11,184 

millió Ft előirányzat szerepel, ugyanakkor tényként 10,184 millió Ft van jelölve.  Az előző 

időszakban összefutott az előirányzat és a tény adat. 

Pokornyi Róbertné: A 20 %-os bevétel csökkenés és az szja bevétel növekedés magyarázata.  

Ahol a 20 % csökkenést jelezte, az az előző évihez hasonlított adat.  Az szja kiegészítés a 

2012-es tervezést jelentette, ez már tényszerű adat.  Állami támogatás úgy működik, hogy 

nagyon sok jogcímen kapjuk a támogatást.  Az előző időszaknak – pl. oktatási területen okt. 

1-i nyitó létszámát jelölve – tervezzük a számokat, ekkor még nem lehet tudni, hogy 

ténylegesen mennyi lesz a létszám.  Márciusban történik meg az elszámolás, melyhez ekkor 

állnak rendelkezésre statisztikai adatok. Ekkor  derül ki ténylegesen, hogy vagy mi utalunk 

vissza, vagy a MÁK utal nekünk.  A megsaccolt mutatószámok és a tényleges közötti 

különbségből adódik az eltérés. Most már az állami támogatásnál kétféle igénylés 

lehetséges. Pl. az óvodások esetében statisztikai létszámmal jelölve igényeljük a támogatást.  

De ha már tudjuk biztosan, hogy fel fognak venni gyerekeket, és legalább 1 napot lesznek az 

óvodában, már ezzel a számmal is igényelhetünk normatívát.  Ezt mi nem szoktuk megtenni. 

Ezért az utólagos elszámolásnál tényként jelentkezett, hogy 3 gyerek felvétele után 

megigényeltük a támogatást.  A Pátria Takarékszövetkezet támogatása 100 eFt nettó, és az 

áfa 25 eFt.    Határozottan tudja, hogy bérleti díjként adta a takarékszövetkezet.  Utánanéz a 

pontos számoknak a könyvelésben. Szennyvíz esetében nincs elírás.  Egyébként 

számszakilag nem jött volna ki az összeg.  A bérleti díj, ill. a visszautalt működési célú 

pénzeszköz jelenik meg ebben a sorban.   

Hosszú János: A pénzkészletet hozva a 164,196 millió Ft, a lekötött pénzeszközökkel együtt?  

A lekötött pénzeszköz kimutatás szerint március 4-ig van lekötve, a polgármesteri 

beszámolóban 3-ig van jelölve.  A büfé nem tud úgy működni, ahogy kéne.  Úgy látja, hogy 

a szakfeladati bevétel és kiadási oldalról nézve nem egyeznek a számok. 



7 

 

Pokornyi Róbertné:  A bevételnél a nettó összeget jelenti a tény szám. Az áfa a szakfeladatok 

végén szerepel, a kiszámlázott termékek áfájánál van a büfé áfája.   

Hosszú János:  Jóval kisebb a bevétel, mint a kiadás. 

Gál Zsolt:  30 e Ft a különbség. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

249/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadta a 2012.III. negyedévéről szóló pénzügyi tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

a.) 1. sz. Óvoda átcsoportosítási kérelme 

 

Gál Zsolt:  Ezen a napirenden belül 3 téma tárgyalására is szükség van. Az 1. sz. óvoda 

átcsoportosítási kérelme, melyben az óvodavezető jelezte, hogy br. 800 eFt összegű 

megtakarítása keletkezett, mert egy akció keretében sikerült bútorokat beszerznie 60.325 Ft-

ért. A megtakarított összeg felhasználására kéri a testület hozzájárulását az előterjesztésben 

szereplő feladatokra. 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az előterjesztés szerint az 

1. sz. Óvoda költségvetésében 800.000 Ft bútorvásárlásra elkülönített részből a fennmaradó 

összeget átcsoportosítani. 

Szeverné Csekei Csilla:  Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag támogatta az 

átcsoportosítási kérelmet. 

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

határozatot hozta: 

250/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja az 1. sz. Óvoda átcsoportosítási kérelmét 

az előterjesztés szerint. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Petneházi Tamásné  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

b.) Ecser Zrínyi u. 43. sz. ingatlan elektromos hálózat bővítés ügye 

 

Gál Zsolt:  Szintén a III. negyedévi tájékoztató napirendi ponton belül kerül megtárgyalásra a 

Zrínyi u. 43. sz. ingatlan elektromos hálózat bővítési ügye. A bővítés 380 V-os  3 fázisú 

bekötést jelent.  Jelenleg egy fázis van csak az épületben.  A faaprítékoló gép is ki tudná 
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használni a 3 fázist. Egyébként maga a szerkezet 3 x 16 A-el működik, elég a 3x 20 A-es 

bővítés. 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az elektromos 

hálózatbővítést. 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság szintén egyhangúlag javasolja a 

bővítést.  

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

határozatot hozta: 

251/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja az Ecser, Zrínyi u. 43. sz. önkormányzati ingatlan 

elektromos hálózatának 380 volt  3/20 Amperrel történő bővítését. 

Megbízza a polgármestert, hogy 293.016 Ft értékben a munkálatokat végeztesse el. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. December 31. 

 

c.) Polgármesteri Hivatal számítógép és fax beszerzési ügye 

 

Gál Zsolt: A Polgármesteri Hivatalban az egyik számítógép teljesen működésképtelenné vált, 

ill. a fax. készülék pótlásra hasonló ok miatt van szükség. 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag javasolja a gépek 

beszerzését. 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az előterjesztés szerinti 

gép beszerzést. 

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

határozatot hozta: 

252/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal részére az árajánlatok szerinti 

egy db számítógép konfigurációt (br. 69.000 Ft) és  

egy db fax készülék (br. 69.850 Ft) beszerzését. 

Felelős: Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2013. április 30. 

 

6.) A 2013. évi költségvetési koncepció 

 

Gál Zsolt:  Az önkormányzatoknak ilyen tájt koncepciót kell elkészíteniük. Ennek lényege, 

hogy a következő évi terveket fel lehessen vázolni. Jelen pillanatban nincs információnk, 

hogyan alakul a következő év.  Az anyag  első részében a mostani kormányzati törekvések, 

ill. a 2013. évi önkormányzat feladatok vonatkozásában fogalmaztak meg irányelveket. 
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Számszerűsíteni még csak néhány tételt tudunk.  Jelen pillanatban a törvényi 

kötelezettségnek eleget téve készítették elő a következő év költségvetését. 

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

javasolja a 2013. évi költségvetési koncepciót. 

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

elfogadásra a koncepciót. 

Dr. Petky Ferenc: A koncepció szöveges részében a 3 bekezdés 2. sorát felolvassa. “A 

benyújtott törvénytervezet és a sajtóban megjelent hírek közötti ellentéteket eddig nem 

sikerült feloldani, ezért a koncepciót ennek fényében kell kezelni.” Nem biztos, hogy 

szerencsés megfogalmazás egy önkormányzati koncepcióban a sajtóból nyert hírekre 

hivatkozni.  Kicsit homályos mondatként értékeli. 

Gál Zsolt: A mondat nem homályos. Az információk, amelyek eljutnak hozzánk, 

ellentmondóak.  A sajtóból vett hírek és a mi információnk között van különbség, ez 

valószínűleg később feloldásra kerül. 

Szilágyi Károly:  Neki nincs kifogása a megfogalmazással. 

Hosszú János: Idéz a szövegből: a helyben maradó szja mint jogcím megszűnik. Majd később 

úgy folytatódik, hogy “a további része biztosítja az igazgatási feladatok ellátását”,  stb. 

Pokornyi Róbertné: A jogcím megszűnik ugyan, de az elszámolás nemcsak ez alapján 

működik. Eddig úgy működött az állami támogatás, hogy az előző évi adóbevallások alapján 

megállapított összegből a Kincstár meghatározza egy-egy önkormányzatnak mennyi szja 

adható. Ezt kapták az önkormányzatok havi rendszerességgel.  De állami támogatás más 

címen is kapunk. 

Barta Zoltán:  Az önkormányzat nem szja jogcímen kapta az állami támogatást, annak csak 

egy kis részét.  A Gazdasági Minisztérium szemszögéből nézve az automatizmus nem 

működik. 

Hosszú János: Ezek szerint nem az Szja-n keresztül, hanem inkább egyéb jogcímen biztosítja 

az állam a támogatást. 

Gál Zsolt:  két módosító indítvány hangzott el a koncepcióhoz. 

- Petky doktor módosító javaslata, hogy vegyük ki azt a sort, mely “A benyújtott 

törvénytervezet és a sajtóban megjelent hírek közötti ellentéteket eddig nem sikerült 

feloldani, ezért a koncepciót ennek fényében kell kezelni.” szövegezést tartalmazza. Ő 

személy szerint azért tartja fontosnak, hogy később ne történjen számonkérés, 

miszerint a koncepció tartalmazza ezt, meg ezt a kitételt. Véleménye szerint a nagyon 

kevés információ miatt ennek a koncepciónak nagy jelentősége nincs.  
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- Hosszú János képviselő módosító javaslata, hogy a 3. oldalon “Az szja, mint jogcím 

megszűnik, és helyette más jogcímen kerülnek az összegek átutalásra” megfogalmazás 

kerüljön a szövegbe. 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

253/a/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja dr.Petky Ferenc képviselő módosító javaslatát. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta:  

253/b/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta Hosszú János képviselő módosító javaslatát. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

253/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2013. évi költségvetési koncepcióját azzal a módosítással, 

hogy a 3. oldalon “Az szja, mint jogcím megszűnik, és helyette más jogcímen kerülnek az 

összegek átutalásra” megfogalmazás kerüljön a szövegbe. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

7.) 2013. évi belső ellenőrzési terv 

 

Gál Zsolt:  Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége, hogy minden évben belső 

ellenőrzést kell végeztetnie. Ezidáig a Kistérségi Társuláson keresztül hajtottuk végre az 

ellenőrzéseket. De jövőre ez a lehetőség megszűnik. 2013-ban saját erőből kell végrehajtani 

ezt a feladatot. Javasolja, hogy az EKO Kft. ellenőrzésére kerüljön sor.  Az induló 

vállalkozásnak is segítséget jelent, ha feltárjuk a hiányosságokat.  Egy külső ellenőrző céget 

megbízva, az általa elkészített jelentést értelmezve tesszük majd meg a szükséges 

intézkedéseket. 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a belső ellenőrzési terv 

elfogadását. 

Dr. Petky Ferenc:  Ő mást javasolna ellenőrizni.  Az EKO Kft. működése még fél évet sem 

tesz ki, inkább 2014. első felében legyen a vizsgálat, amikor már a könyvei, adó dolgai 

rendelkezésre állnak. 
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Gál Zsolt: Azért gondoltak az EKO kft.-re, mint vizsgálandó egységre, mert egy cégnek 

megalakulása után nagyon sok szabályt kell léterehozni, sok-sok előírásnak kell megfelelnie.  

Itt még nem a pénzügyi adatok a fontosak, inkább az lenne a cél, hogy megnyugodhassunk, 

mint cégalapítók, minden rendben zajlik. Miután a testület felé a cégnek beszámolási 

kötelezettsége is van, így menet közben mi is ellenőrizzük őket; mérleget fogadunk el, stb.  

Most talán legfontosabb az lenne, hogy meggyőződjünk arról, az újonnan alakult kft. –nél 

minden szabályosan működik. Milyen más javaslata van a képviselő úrnak? 

Dr. Petky Ferenc: Más javaslata nincs. De ne az EKO Kft-t ellenőrizzék.  Tudomása szerint az 

önkormányzat könyvvizsgálója indította el a cégalapítást; a jogászokkal egyeztetett 

információk alapján. Maga a kft. az általunk megszavazott szabályok alapján működik.  

Akkor inkább a konyhát, vagy az étkeztetést ellenőrizzük. 

Pokornyiné és Szeverné Csekei Csilla:  Ez az ellenőrzés most is folyamatosan működik. 

Dr. Petky Ferenc: Nézzük meg, hogy az étkezési díjbeszedő szoftver vásárlás jó volt-e? 

Gál Zsolt: Éppen ezt a munkát most a pénzügyi csoport folyamatosan ellenőrzi, a program 

használatának ellenőrzése folyamatban lévő ügy  Eddig a konyhát már kétszer is külső cég 

ellenőrizte, még sem derült fény a visszásságra. 

Szeverné Csekei Csilla: Azért nem lenne ésszerűtlen az önkormányzati kft-t ellenőrizni. A 

saját intézményével kapcsolatban is el tudja mondani, hogy  az iskolánál nap mint nap 

változás van a jogi előírásokban. Nem árt az önkormányzati cégnek sem, ha már az 

indulásnál ellenőrizzük, hogy tényleg úgy állt-e fel a rendszer, ahogy szükséges.  Ha adunk 

egy évet egy esetleges rossz gyakorlatnak vagy téves tevékenységnek és a dolgozók így 

szokják meg, akkor később sokkal  nehezebb változtatni ezen.  A cég rentábilitását valóban 

egy év után érdemes megnézni. De a szabályos működés biztosítása miatt jobb lenne már az 

elején feltárni az esetleges hibákat. 

Horváth Tamás: A falu életében nem volt gazdasági társaság önkormányzati tulajdonban. 

Szerinte néhány hónap munkáját is érdemes megnézni. Más a működési formátum az eddigi 

üzemeltetési csoporthoz képest, más a jogszabályi szabályozás is. Mindenképpen jó a 

kezdeti hibákat kiszűrni. Ezzel esetlegesen egy ellenőrzésnél bírságot úszhatunk meg. 

Személyszerint ő is javasolja az EKO Kft. ellenőrzését, magunk és a lakosok 

megnyugtatására is indokolt. 

Szilágyi Károly: Ha nem ellenőrizzük időben, és nem javítjuk ki a hibákat, akkor fizethetjük a 

bírságot. 

Hosszú János: Ennek a kft.-nek van egy ügyvezetője.  Neki van felelőssége, kötelezettsége, 

hogy szabályosan működjön a cég. 

Szilágyi Károly: Mi az elvárás, vagy arra figyel, hogy milyen munkát végezzenek az emberek 

vagy inkább  a jogszabályokat figyelje? Célszerű a vizsgálat, javasolja a belsőellenőrzést. 
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Gál Zsolt: Petky doktor  módosító javaslatai között szerepelt a  védőnői szolgálat, ezt az 

intézményt tavaly vizsgáltuk. A másik javaslata, miszerint az iskolát ellenőrizzük, nem tartja 

célszerűnek. Ez a feladatot január 1-től átveszi az állam. Továbbra is az EKO Kft. 

ellenőrzését javasolja.  Az ellenőrzést 2013. évben kell végrehajtani, év közben amikor 

akarjuk.  Célszerű az I. félév lezárásánál megtenni.  A mérleg várhatóan kész lesz január – 

februárban. Testület elé kerül mielőtt ténylegesen beadásra kerül a NAV felé.  

dr.Petky Ferenc:  Visszavonja a módosító javaslatait. 

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

határozatot hozta: 

254/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2013. évi belső ellenőrzési tervet.  

Felelős: Barta Zoltán jegyző 

Határidő: folyamatosan 2013. XII.31-ig  

 
 

8.)  A közterületi szabályozással összefüggő önkormányzati rendeletek módosítása  

( A közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2010.(III.18.) sz. rendelet; 

  A tiltott, közösségellenes magatartásokról és a tiltott, közösségellenes magatartás 

elkövetőjével szembeni eljárás szabályozásáról szóló 10/2012.(VI.19.) sz. rendelet) 

 

Gál Zsolt: A két rendeletünk módosító javaslata azért született, mert szeretnénk, ha az 

önkormányzatnak lehetősége lenne a közterületen hosszú ideje parkoló, elhagyott autók 

sorsát valamilyen módon rendezni.  Jelenleg ha rendszám van rajtuk, akkor nem lehet 

elmozdítani a helyükről.Ilyen pl. az ABC mellett lévő 4 hónapja parkoló autó. Jelen 

pillanatban hivatalosan nincs lehetőség felszólítani a tulajdonosát. 

Hosszú János:  Mi történik a rendelet életbelépésével? Elszállíttathatja az önkrományzat az 

autót, vagy bírságol? 

Gál Zsolt:  Az elszállítás problémás; mert őrzött helyen kell tárolni. A szállítás közben 

keletkezhet sérülés, nyakunkba varhatják a tulajdonosok később a helyreállítás költségeit.  

Most csak a szankcionálásra nyílik lehetőség, legalább bírságolhatóvá válik a tulajdonos, ha 

nem viszi el az autóját. 

Dr.Petky Ferenc:  Ezzel nem a tulajdonos jogai fognak sérülni? 

Barta Zoltán:  Inkább a köz érdekei sérülnek, amikor ingyen, hosszú ideig használják a 

parkoló helyet. Az időbeli határokról magasabb szintű jogszabályok rendelkeznek.  

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

alábbi rendeletét: 

16/2012.(XI.14.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta 16/2012.(XI.14.) sz. rendeletét  
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a közterületek használatáról és rendjéről szóló  

3/2010. (III. 18.) Önkormányzati rendelet módosításáról.  

Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. § Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 3/2010. (III. 18.) Önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

[Nem adható közterület-használati engedély:] 

„b) a hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű – amely a közúti forgalomba csak ilyen 

jelzéssel vehet részt - és a forgalomból kivont jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében foglalt határidőt 

meghaladó, továbbá járműroncs, valamint a közlekedésben részt nem vevő reklámhordozó 

céllal elhelyezett jármű közterületen történő tárolására,” 

 

2. § Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

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

alábbi rendeletét: 

17/2012.(XI.14.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta 17/2012.(XI.14.) sz. rendeletét  

a tiltott, közösségellenes magatartásokról és a tiltott, közösségellenes magatartás 

elkövetőjével szembeni eljárás szabályozásáról szóló 10/2012. (VI. 19.) Önkormányzati 

rendelet módosításáról.  

Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. § Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes 

magatartásokról és a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárás 

szabályozásáról szóló 10/2012. (VI. 19.) Önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

[Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki] 

„(6) a tulajdonában álló, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművét – amely a közúti 

forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt -, továbbá a forgalomból kivont járművét a közúti 

közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) 

bekezdésében foglalt határidőt meghaladóan közterületen tárolja,” 

 

2. § Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 
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9.)  A helyi adókról szóló 28/2011. (XII. 14.) számú rendelet  és 

Az iparűzési adóról a 15/2003.(XII.12.) számú . rendelet módosításának lehetősége 

Török Ildikó: A Parlamentben hétfőn este szavaztak a jövő évi adók változásáról. A végleges 

törvényről - az ún. adó “saláta” törvényről - előreláthatólag november 19-én vagy 20-án 

szavaznak.  Az indítvány szerint a helyi adó törvényben nagyon sok változás lesz, a 

telekadóban és az iparűzési adóban is.  Szerepel közmű adó bevezetése is az indítványban.  

Még nem tudni, hogy ez része-e a telek adónak? Emiatt a változások miatt várhatóan 

soronkívüli ülést kell tartania a testületnek.  A helyi adó rendeletekre is vonatkozik a 

szabály, miszerint a kihirdetést követő 30 napon belül léphet életbe bármilyen módosítás.  

December 2-ig ki kell hirdetni a helyi rendeletünket, már a törvényből adódó módosítások 

miatt is. Ha bármilyen új adónemet szeretnénk bevezetni, vagy bármilyen változatást akar a 

testület, akkor dönteni kell még ebben az időszakban. 

Gál Zsolt: Ez a napirend inkább tájékoztató jellegű, illetve ráirányítja a figyelmet, hogy lesz 

még dolgunk az adókkal kapcsolatban.  Több dologra is lehet gondolni, telek adó és 

iparűzési adó változása és egyéb adónemek bevezetése. Elsődlegesen újdonság lehet a 

közmű adó. Elmondható, hogy az ezekről szóló híreket mindenki figyeli.  Nem lesz sok 

időnk a rendelet megalkotására, de  bízunk benne, hogy kellő előkészítéssel meg tudjuk 

alkotni.  Mint tavalyi rendeletünket a Kormányhivatal  is elfogadta és kimondta, hogy jó.  

Ha úgy dönt a testület valamilyen módosulás szükséges, akkor a rendkívüli ülésen 

megteheti.  Ebben az ügyben jelen pillanatban nem kell határozni. 

Horváth Tamás:A Pénzügyi Bizottság nem hozott határozatot. 

Hosszú János:  Úgy látja, hogy körvonalozódott a fejünkben már erre vonatkozóan néhány 

ötlet. Kíváncsi arra, hogy a polgármester mire gondola a témával kapcsolatban? 

Gál Zsolt: Neki is vannak gondolatai; az iparűzési adó mértékét biztosan nem változtatná.  

Magánvéleménye, nem képviselőként mondja, hogy helyi adóként új adónemet – közmű 

adót – nem vezetne be.  A többi adóban elképzelhetőnek tartana változásokat. De 

semmiképpen nem terhelné tovább a működő vállalkozásokat, és a lakosokot sem. 

 

10.)  Tájékoztató a Monori Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, valamint a 

mikrotérségi társulások átalakulásáról, a Társulási Megállapodás módosításáról 

Gál Zsolt:  A kiküldött anyagban látszik, - de már tudtuk eddig is – a monori kistérségi 

társulás megszűnik. A mikrotérségi társulások további működéséről folynak az egyeztetések.  

Az erről szóló emlékeztetők, jegyzőkönyvek kiküldésre kerültek. Valószínűleg mikrotérségi 

szinten fog továbbra is működni a feladat ellátás. Még kérdéses, hogy a gyömrői szociális 

ellátásokkal foglalkozó mikrotérség hogyan fog tudni működni.  Az biztos, hogy Monor 

felmondta a kistérségi társulást.   
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Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen nem hoztak határozatot. 

Tájékoztatást kaptak a témáról, jegyző úr elmondta a változásokat. 

Gál Zsolt: Egy módosítást kell elfogadnunk a társulási megállapodás előterjesztés szerinti 

pontjaiban. 

Hosszú János:  Azokat a munkálatokat, melyeket a társulás elvégzett, hogyan kerül lezárásra? 

Ezekre a dolgokra gondoltak az önkormányzatok? 

Gál Zsolt: Azokat a feladatokat, melyeket közösen láttak el, továbbra is mikrotérségben 

szeretnék üzemeltetni. Ebben partner a maglódi és vecsési önkormányzat is. A közös 

üzemeltetés költséghatékonyabb, mint egyénileg való fenntartásuk. A menetéről tovább 

folynak az egyeztetések. Ténylegesen a jövő év nyaráig fog működni még a jelenlegi 

felállásban, ezt követően lesz egy teljes átrendeződés. A családsegítői feladat ellátás 

ugyanezen a vonalon halad, mint a szociális ellátások. 

Barta Zoltán: Az új rendszerben a többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok máshová 

települnek, egyrésze az önkormányzatokhoz, egy része az államhoz. A járási rendszer 

kialakítása miatt is máshová kerülnek a feladatok. A Monori Kistérségi Társulási ülésen az 

elnök úr felhívta a figyelmet arra, hogy a közös fenntartású intézmények esetében a vecsési 

járáshoz tartozó települések akarnak-e járási határon túl nyúlú megállapodást kötni? További 

változás, hogy minden társulásnak jogi személyiséggé kell átalakulnia. Ecser 3 mikrotérségi 

társulásban van benne, főleg szociális feladatok ellátásában. Ezen változások miatt 

egyeztettünk szűkebb és tágabb körben. Már előre elmondható, hogy a finanszírozás nagy 

mértékben romolni fog, sokkal több pénzt kell hozzátenni a működtetéshez.  Bonyolítja a 

helyzetet, hogy emberi sorosokról és anyagi elszámolásokról is van szó. Továbbá az iskola 

átszervezése is folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan vannak olyan feladatok, amelyek 

finanszírozási lehetőségeiről még nem tudni pontosan, hogyan alakul, marad az 

önkormányzatoknál vagy átveszi az állam; pl.  logopédus, pszichológus, fejlesztő 

pedagógus, gyógytestnevelés, stb.  Az óvoda fenntartása marad az önkormányzatoknál; ide 

is kell biztosítani ezeket az ellátásokat. Így akár kettősség is kialakulhat. Ha ezek a 

szolgálatok átszerveződnek, azokra új működési engedélyeket kell beszerezni, ami több 

hónapos munkát igényel. Pozitívum, hogy megegyezési hajlandóság van a települések 

között. Nem lát nagy bajt eddig a monori kistérségi társulás elszámolási dolgaiban.  A 

bizottsági ülésen említette, hogy a Gomba-Bénye-Káva iskolai finanszírozási probléma is 

rendeződik. A munkaszerzevezet úgy szünik meg, hogy le tudják zárni az évet. 

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

határozatot hozta: 

255/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati  

Kistérségi Tárulás előterjesztés szerinti módosított Társulási Megállapodását. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. I. 1-től 
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11.)  A Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.  pénzügyi beszámolója és mérlege 

 

Gál Zsolt: A Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.-ben mi is tulajdonosok vagyunk. Jelenleg már 

ők üzemeltetik a rendszert november 1-től. Az I. féléves beszámolóban nekünk még nincs 

szerepünk. De mivel tulajdonosok vagyunk, nekünk is el kell fogadni a beszámolót. 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a DPMV zrt. 

pénzügyi beszámolóját és mérlegét. 

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

határozatot hozta: 

256/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.  

2012. I. félévi pénzügyi beszámolóját és mérlegét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12.) Beszámolók  

 a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt: A beszámoló melléklete a lekötött pénzeszköz kimutatás. A beszámoló részeként 

megemlít néhány dolgot:  

Az Arany János utcában a csapadékvíz elvezető árok építése elkezdődött. A csapadékvíz  

elfolyásánál az Ady E. utcai csomópontban gondként jelentkezett, hogy az út alatti áteresz 

eltömődött.  Itt az árokkal is hasonló gond volt.  A mai napon már végeztek az Ady utcában 

a házsor felőli oldalon az árok kiszedésével.  A két vonal ezzel összeér, el tud folyni a 

felgyűlt csapadékvíz.    

Önkormányzatunk  “Befektető barát település” címet nyert el.  Több napos tanfolyamra járt a 

Nemzeti Külgazdasági Hivatalba; Ecser település bekerült egy adatbázisba, amely a külföldi 

befektetők felé nyitás elősegítését szolgálja. Ez az intézmény egy stratégiát készített el, mely 

jelenleg bírálat alatt van.  További kiegészítéseket tudunk tenni a meglévő adatokhoz. 

Használhatjuk ezt a logót is, jelezve kapcsolódásunkat a programhoz. Ez a kezdeményezés 

főleg nagyobb városoknál működött.  Úgy gondoja, hogy van olyan befektethető területünk, 

amely Pest megyében egyedül álló. Azt az igéretet kaptuk, hogy befektetőket keresnek 

számunkra.   

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a polgármesteri beszámoló 

elfogadását- 

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

határozatot hozta: 
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257/2012.(XI.14.) 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 Bizottságnak nem volt egyéb testületet érintő 

témája. 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság által tárgyalt napirendek közül mind már említésre 

került. 

13.)  Képviselői vélemények, kérdések 

 

Dr. Petky Ferenc: A településközpontban elhelyezendő szoborcsoport iránt érdeklődne, hogy 

áll az ügy?  Korábban a molinó elhelyezésről is döntöttünk.  Melyik változat lesz 

megvalósítva?   Üllő felé eső területünkre a Colas nevű befektető cég ügyében kér 

felvilágosítást.  A Széchenyi utcai térkövezés ügye hogy áll? 

Gál Zsolt:  A szoborral kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy az időjárás miatt nem most, hanem 

inkább jövő tavasszal helyezzük el a táncospárt a kialakított területre.  Nem lett visszavonva 

az a határozatunk, melyben a molinó elhelyezéséről döntöttünk. Korábban már jelezte, hogy 

a központ kialakításával kapcsolatban át kell gondolni a molinó elhelyezés ügyét is; de nem 

döntöttünk róla.  Úgy gondolja, hogy nem feltétlenül kell ide rakni a hirdetményes 

feliíratokat, közvetlenül a falu jelképe mögé. A térkövezés tulajdonképpen a Széchenyi utca 

felújítását jelenti. Úgy döntött a testület, hogy terveztesse meg az utca felújítását, 

csapadékvíz elvezetését; ez folyamatban van.   

Barta Zoltán: A Colas cég által tervezett beruházással kapcsolatban elküldtük a 

környezetvédelmi felügyelőség felé a testületi határozatunkat, a jegyzői nyilatkozattal 

együtt.  A mai napon érkezett postán a Hivatalba egy levél, melyben kérnek tőle még egy 

nyilatkozatot, miszerint van-e az önkormányzatnak szigorúbb szabályozása a 

környezetvédelmi törvényi előírásoknál?  Ebből a levélből kitűnik, hogy a könyezetvédelmi 

Felügyelőségnél van a kérelem.  Olyan információja van, hogy több helyre beadata a Colas a 

kérelmét, jelesül Kistarcsára is.  Valószínűleg ott kezdi meg a tevékenységét, ahová előbb 

megkapja az engedélyt; oda fog először települni. 

14.) Egyebek 

 

Gál Zsolt: A Szlovák Önkormányzat kéréssel fordult a testület felé. Dinnyés Pancsi néni 

kezelte eddig a lélekharangot. De sajnos betegsége miatt más megoldást kellett keresni. A 

Szlovák Önkormányzat vállalná, hogy a harangot olyan elektromos berendezéssel látja el, 

ami egy programozott órával működteti.  
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Horváth Tamás:  A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a testület felé, hogy adjon 

hozzájárulást, miszerint az automatába beköthessék a harangot. A mi áramunkkal működik 

majd a szerkezet. 

Barta Zoltán: Helyesbíteni kívánja az utóbbi megjegyzést. Nem a mi áramunkról működne, 

hanem szerződés alapján az üzemeltető  Golgota Bt. fizeti az össz elektromos díjat.  A mi 

tulajdonunk az épület, ezért kell a beruházáshoz a tulajdonosi hozzájárulás. 

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

határozatot hozta: 

258/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Szlovák Önkormányzat 

saját költségén az ecseri temető régi ravatalozójában lévő  

lélekharangot elektronikai vezérléssel lássa el, valamint 

a villanyóra szekrényt felújítsa. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Aszódi Csaba András  Szlovák Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt:  Ma ment ki a képviselőknek az anyag emailben a Gyömrő és Térsége Vkm. Kft. 

kéréseivel. Kertész Gyula tájékoztatta, hogy a 2011. évi víziközmű törvény szerint 

vízhálózat tulajdonosa  kizárólag önkormányzat vagy állam lehet; az átadás határideje 2012. 

XII.31.  Ecseren nincs olyan szakasz, amit át kell adni a gyömrői szolgáltatónak, viszont 

Gyömrőn építettek egy szakaszt.  Azért kell a mi hozzájárulásunk, mert a cégben mi is 

tulajdonosok vagyunk, ezért a mi jóváhagyásunk is szükséges. Ehhez kéri a testület 

támogatását. 

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

határozatot hozta: 

259/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Gyömrő és Térsége Víziközmű  

Szolgáltató Kft. által Gyömrő városban végrehajtott vízhálózati  

beruházás a Gyömrői Önkormányzat tulajdonába átadásra kerüljön. 

Felelős: Gál  Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt:  Várhatóan lesz egy ugyanilyen kérés, ill. határozat a szennyvízhálózat 

tekintetében, de Somogyi Tamás a szennyvíztelep üzemeltető cég vezetője még nem tudta 

előkészíteni az anyagot. 

További két módosító javaslatban is dönteni kell. Mint tulajdonosok, kötöttünk egy 

kezességvállalási szerződést, amennyiben a Gyömrő Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 

nem fizeti a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztisztító Telep üzemeltetőjének a beszedett 

díjat, akkor kezesként az önkormányzatnak kell azt megfizetnie. A tisztító telepre van egy 
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hitelünk, melyet a beruházáshoz vett fel a cég; ennek kötelező része a kezességvállalás. 

Erről szóló megállapodást azért kellett módosítani, mert a Gyömrő és Térsége Vkm. végezte 

a díjbeszedést és ő fizette be a telepnek. Néhány hónappal ezelőtt Maglód települési hálózat 

üzemeltetése átment a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt.-hez, ezért módosítottuk a 

megállapodásunkat. Most november 1-től mi is átmentünk a DPMV-hez, ezért ezt a 

módosítást szintén el kell végezni. Kéri a testület felhatalmazását a kezességvállalási 

szerződés módosításának aláírására. 

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

határozatot hozta: 

260/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a szennyvíztisztítási szerződés részeként beépített bíztosíték tekintetében 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyömrő-Maglód-Ecser 

Szennyvíztelep Üzemeltető Kft., mint Szolgáltató  részére adott  

azonnali inkasszó benyújtását módosítsa oly módon, hogy  

2012. XI. 1-től,  mint Megrendelő a Gyömrő és Térsége Vkm. Kft.  

helyett a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. fizetési elmaradása 

esetén az Önkormányzat vállalja a térítést. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. XI. 1-től folyamatosan 

 

Gál Zsolt: Szintén szennyvíztisztítással kapcsolatos kérdés, amiben a testület döntése 

szükséges. Kéri a testület felhatalmazását a szennyvíztisztítási szerződés módosításának 

aláírására. A tényleges feladat átadás-átvételt az üzemeltetők fogják elvégezni, a Gyömrői 

Vkm. Kft.  helyett Ecser és Maglód tekintetében a DPMV lép be. Ehhez a módosításhoz kell 

hozzájárulni az önkormányzatunknak  

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

határozatot hozta: 

261/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

jóváhagyja, hogy a Gyömrő és Térsége Vkm. Kft.,  

a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolg. Zrt., mint Megrendelők és a Gyömrő- 

Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft., mint Szolgáltató közötti szennyvíztisztítási 

szerződést 2012. XI. 1-i hatállyal módosításra kerüljön a következő pontokban: 

 A Szerződés 1. pont második bekezdés helyébe következő lép: 

„A tisztítandó szennyvíz a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. megrendelő által üzemeltetett 

gyömrői hálózatból, illetve a DPMV Zrt. megrendelő által üzemeltetett maglódi és ecseri 

hálózatból érkezik a Szolgáltató által üzemeltetett, Tulajdonosok közös tulajdonában álló 

gyömrői szennyvíztelepre.” 

 A Szerződés 4. pont első bekezdése helyébe a következő lép: 

„A szennyvíztelepre bebocsátott szennyvíz mennyiség mérésének alapját szennyvíz átadási 

pontokon felszerelt, kalibrált mennyiségmérők adják.” 

A szerződés rendelkezései egyebekben változatlan formában maradnak hatályosak. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. XI. 1-től 
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Gál Zsolt:  Múlt testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az érdekeltségnövelő pályázaton a 

művelődési ház által nyert 2.876 e Ft-ot mire költjük.  Felsoroltuk a feladatokat; a 

Művelődési Ház színpad világítás cseréje, belső színpad világítás bővítése, cseréje, színpad 

fedése és plusz mobil színpad elemek vásárlása. Az igazgató asszony tárgyalás során 

kialkudta, hogy 4 mobil elem helyett 6 elemet adnak el részünkre. Ezzel téglalap alakúra 

lehet felállítani a teljes színpadot. Így nem fér bele mind a három feladat a keretösszegbe.  

Dévényiné kérése, hogy módosítsuk a határozatunkat.  A színpad mobilelem vásárlása és a 

fedése valósítható meg a keretből. Javasolja, hogy a színpad megvilágítását saját erőből 

teremtse elő a művelődési ház .  Ez darabonként 38 eFt-os költséggel jár.  A módosításra 

azért van szükség, mert a múltkori határozattal ellentétes lett volna a beszerzés. 

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

határozatot hozta: 

263/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

módosítja a 232/2012.(X.10.) sz. határozatát.  

A Rábai Miklós Művelődési Ház az NKÖM közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázaton elnyert 2 millió 876 eFt összegből  

a színpad fedését és mobil színpad elemek vásárlását valósítsa meg. 

Megbízza a műv.ház igazgatóját, hogy a színpad megvilágítását  

a Művelődési Ház saját erőből valósítsa meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt: Holnap van egy pályázati beadási határidő.  Bizonytalan még az összes feltétel, 

nem tud mindent. A BM a Munkaügyi Központon keresztül biomassza programot indított, 

közmunka program részeként. Ennek keretében az önkormányzat  saját területen fákat ültet, 

azt kitermeli és ezzel fűti az intézményeit saját kazánnal.  Az első pályázati kiírás szerint 

több településsel kellett volna összefogni. Azok a települések, akikkel ez megvalósítható lett 

volna,  kisebb lakosságszámúak. Ezért nekünk kellett volna gesztorálni az egész programot. 

Továbbá a másik feltételnek sem feleltünk meg, miszerint nem volt nagy területünk fa 

termelésre. A kazáprogram 2.0 részeként most könnyebb feltételeket szabtak. Támogatják a 

biomassza kazán kiépítését és két ember közcélú foglalkoztatási bérét, akik kezelik ezt a 

kazánt.  A fa kitermelésre nem kell alkalmazni embert.  Szeretnénk az iskola és az 1. óvoda 

tekintetében beadni a pályázatot.  Mindkét intézményben gáz cirkó van, melyet a biomassza 

kazánnal ki lehetne váltani. A program 100 %-ban támogatott. de a határidő nagyon szűk. 

Kéri a testületet, hogy amennyiben el tudunk készülni a pályázati anyaggal, akkor bízza meg 

a polgármestert a pályázat beadásával.  Nagyságrendileg 21 milliós beruházásról lenne szó.  

A biomassza kazán alkalmas mindenféle nyesedék, faapríték, falevél elgázosítására. Ennek 

üzemeltetése 60-70 %-os energia megtakarítást jelent.  Most az iskolában 3 db 100 kW-os 

kazán működik. Régebbi számításaink vannak a gazdaságosságra;  egy 200 kw –os kazán is 

elég lenne. A pályázati anyagban külön meg van jelölve a beszállítók listája. Országosan 20 

cég közül kell kiválasztani, és nekik kell kiépíteni. Az önkormányzatnak nem kerül pénzébe, 

érdemes lenne elindulni. 
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Dr. Petky Ferenc:  A faluban lesz annyi nyesedék, amivel lehet fűteni? 

Gál Zsolt:  Most van egy faaprítékoló gépünk. De tudomásunk szerint a kazán  falevéllel és 

pellettel is működik.  Várhatóan jövőre indítanak egy újabb pályázatot energia 

haszonnövények termesztésére a start munkaprogram keretében.  

 

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

határozatot hozta: 

264/2012.(XI.14.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy a bio- és megújuló  

energiafelhasználási startmunka mintaprogram keretében 

a BM által meghirdetett kazánprogram 2.0 pályázaton 

az 1. sz. Óvoda és a Laky Ilonka  Általános Iskola tekintetében 

a pályázatot nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Petneházi Tamásné  óvodavezető 

 Szeverné Csekei Csilla  iskolaigazgató 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Gál Zsolt:  Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 20.15 órakor bezárja. 

K.m.f. 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 

 


