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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 

18.03 órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Gál Zsolt: Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

 

Horváth Tamás, Jármai Zoltán, Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly 

képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Igazoltan hiányzik: Hosszú János képviselő 

 

Később érkezett: dr.Petky Ferenc képviselő 

 

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

Ismerteti a napirendi pontokat:    

 

1.) Ecseri Kulturális és Sport Egyesület beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.) Háziorvosi szerződések felülvizsgálata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

3.) Megállapodás dr. Varga Ágnes Mária háziorvossal 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.) Rendelet alkotás az öngondoskodásról és a közösségi feladatok ellátásához való 

hozzájárulásról 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

5.) 2013. évi munkaterv 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.) Irodai szolgáltatások biztosítása a Művelődési Házban 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.) Javaslat a családgondozói létszám bővítésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.) Szociális gondozó számítógép vásárlási kérelme  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.) Számítógép vásárlása a Tankerületi Iroda részére  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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10.) Bp. XVII. kerület Péceli út – M0 – Pesti út  Fővárosi Szabályozási Keretterv Módosítás 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

11.) Bp. XVII. kerület Péceli út – M0 – Pesti út  Fővárosi Területi Szabályozási terv 

Módosítás 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

12.) Gyömrő Város 0139/36-37. hrsz.-ú terület (kalandpark kijelölés) Településszerkezeti és 

Szabályozási terv; HÉSZ módosítás 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

13.) Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos ügyek 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.) Tájékoztató a DPMV Zrt. Közgyűlési döntéseiről  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.) Kérelem a Lovas dűlő közvilágításának bővítésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.) Az 1. sz. Óvoda elnevezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.) A Szegfű u. 50. sz. alatti ingatlan elővételi jogának gyakorlása  Zárt ülés! 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

18.) Elekes Ferenc  vételi ajánlata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

19.) Ecseri Horgásztó állagának javítására és fejlesztésére benyújtott pályázat 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

20.) Önkormányzat 2013. évi költségvetése I. forduló 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

21.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

22.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

23.) Egyebek 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

 

1.) Ecseri Kulturális és Sport Egyesület beszámolója 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és 

egyöntetű szavazattal elfogadásra javasolják a testületnek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

8/2013.(I.30.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Kulturális- és Sport Egyesület 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

2.) Háziorvosi szerződések felülvizsgálata 

 

Gál Zsolt: Ezen a napirenden belül több szerződés is felülvizsgálatra szorul. Törvényi változás 

alapján a háziorvosokkal között szerződésekbe kötelező elemek kerülnének be. Személyesen 

egyeztetett a háziorvosokkal, akik mindketten nyugtázták a tényt, nincs akadálya a 

módosításnak. Másik szerződés az 1. sz. háziorvosi körzetnek nyújtott működési 

támogatásról szól, ami 2012. XII.31-ével lejárt. Az önkormányzat havi 100 ezer Ft OEP 

finanszírozás kiegészítéseként adott támogatásáról szóló megállapodása lejárt, ezt kellene 

módosítani.  Az egyeztetésen  mára kérte be Varga doktornőtől az anyag előkészítését. 

Mivel a helybentörténő vérvétel támogatásáról is szó volt, valószínűleg azt hitte, hogy csak a 

februári ülésre kéri mindkét anyagot. A következő napirendben foglalkoznak az üggyel. 

 

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

testületnek a szerződések felülvizsgálatát. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja a szerződés törvényességi 

előirások szerinti módosítását. 

 

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

határozatot hozta: 

9/2013.(I.30.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződést 

a jogszabályi feltételeknek megfelelően módosítja,  

a testület felhatalmaza a polgármestert a szerződések 

aláírására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

3.) Megállapodás dr. Varga Ágnes Mária háziorvossal 

 

Gál Zsolt: Az előbb említettek miatt a másik szerződést, mely az OEP finanszírozás 100 ezer 

Ft-os kiegészítéséről szól, csak a pontos számok ismeretében tárgyalják meg. Hasonlóan a 

vérvétellel kapcsolatos kérdést is a költségvetés előtt javasolja újratárgyalni. 

 

Szeverné Csekei Csilla és 

Horváth Tamás: Mindkét bizottságnak ugyan ez volt az állásfogalása. 

 

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

határozatot hozta: 
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10/2013.(I.30.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

OEP finanszírozás kiegészítéséről kötött támogatási szerződés, 

valamint a helyben történő vérvétel költségeire a háziorvosok részére 

nyújtott támogatási megállapodás felülvizsgálatát a februári soros 

testületi ülésre elnapolja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. II. 21. 

 

4.) Rendelet alkotás az öngondoskodásról és a közösségi feladatok ellátásához való 

hozzájárulásról 

 

Barta Zoltán: Ennek a rendelet alkotásnak hosszú története van. Azzal kezdődött, hogy 2012. 

áprilisig jogszabályi felhatalmazás alapján a testület rendeletben szabálysértési tényállásokat 

állapíthatott meg, amit ugyancsak jogszabály alapján hatályon kívül kellett helyezni. Ezt 

követően lehetőség nyílt, hogy a testület rendeletet alkothatott a tiltott közösség elleni 

magatartásokról. Az Alkotmánybíróság azt a jogszabály helyet, mely felhatalmazta a 

testületeket, hogy rendeletben szankcionálhassák a közösség elleni magatartásokat, 

alkotmányellenesnek ítélte, ezért az önkormányzati rendeletet hatályon kellett helyezni. 

Viszont 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló tv. felhatalmazást 

adott a képviselő-testületeknek, hogy helyben szabályozzák az öngondoskodást és a 

közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulást, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeit.   Fontos társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a közösségi együttélését 

zavaró elemeket ne csak egy megállapítással szabályozza a testület, hanem szankcionálja 

azokat, akik ezt megszegik. Ezért terjesztettük elő a rendeletet, amely a 

jogkövetkezményekről szól. A 26 pontban szerepelnek azok a cselekmények, melyeket 

tiltunk.  A rendelet elfogadásával ez év március 1-től ismét kikényszeríthető lenne a 

szabályok betartása. 

 

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

alábbi rendeletét: 

1/2013.(I.30.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 1/2013.(I.30.) sz.  

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletét. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 

(4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának 

minősül, minden olyan magatartás, amelyet a Képviselő-testület e rendeletében ekként 

minősít. 

(2) Jelen rendelet szabályai nem alkalmazhatóak azon magatartási szabályok megsértése 

esetén, amelyet magasabb szintű jogszabály szabálysértésnek vagy bűncselekménynek 

nyilvánít, illetve amelyet más jogszabály közigazgatási bírsággal sújtani rendel. 

2. Eljárási szabályok 
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2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével szemben 

5 000 Ft-tól 50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 5 000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő 

közigazgatási bírság szabható ki. 

 

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével szemben 

helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott ügyintézője és a 

közterület-felügyelő jogosult. 

 

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetése miatt a 

közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, illetve bejelentés alapján indul meg. A hivatalból 

történő eljárást a jegyző, a polgármesteri hivatal ügyintézője és a közterület-felügyelő 

észlelése alapján kell megindítani. 

 

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetésével 

kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. 

 

6. § A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

(1) az elkövetett magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, 

(2) a hat hónapon belüli ismételt elkövetést, 

(3) az elkövető személyi körülményeit, jövedelmi viszonyait, amennyiben az erre vonatkozó 

tájékoztatásra önként nyilatkozik. 

 

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetése miatti 

eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 

 

3. A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartások 

 

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartást követ el az, aki 

(1) a közterületet a rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül, vagy a 

közterület-használati engedélyben foglalt feltételektől eltérően használja, 

(2) a közterület gondozott zöldterületére, parkosított területére járművel ráhajt, vagy azon 

járművel várakozik, 

(3) a közterületen telepített virágokat, egyéb dísznövényeket leszedi, vagy egyéb módon 

károsítja, 

(4) közterületen lévő fás szárú növényt engedély nélkül kivág, 

(5) a közterületi térfigyelő kamerát elmozdítja, illetve annak rendeltetésszerű használatát 

akadályozza, 

(6) a közterületen elhelyezett szobrot, emlékművet, emléktáblát, keresztet, köztárgyat 

engedély nélkül áthelyez, illetve a rendeltetésétől eltérően használja, 

(7) a közterület elnevezését tartalmazó utca névtáblát engedély nélkül eltávolít, utca 

névtáblához hasonló, megtévesztő jelzést-, illetve nem a közterület elnevezését tartalmazó 

utca névtáblát elhelyez, 

(8) járműroncsot közterületen tárol, 

(9) a tulajdonában álló, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművét - amely a közúti 

forgalomba 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 határidőn túlmenően közterületen tárolja, 

(10) jármű iparszerű javítását közterületen végezi, 

(11) járművet közterületen mos, 
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(12) hirdetést, plakátot hirdetés részére ki nem jelölt helyen helyez el, 

(13) a polgármesteri hivatal hirdetményét megrongálja, leragasztja, engedély nélkül 

eltávolítja, 

(14) tulajdonában álló belterületi ingatlanon a gyomnövény-mentesítésről, füves 

területrészének kaszálásáról nem gondoskodik, 

(15) a tulajdonában álló ingatlan előtti, valamint a használatában lévő szórakozó-, vendéglátó- 

és árusító hely, üzlet előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv) 

tisztántartásáról, hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, továbbá a járda 

melletti zöld sáv gondozását, kaszálását elmulasztja, 

(16) a járdaszakasz melletti nyílt vízelvezető árok, áteresz, kapubejáró tisztántartásáról nem 

gondoskodik, a csapadékvíz akadálytalan lefolyását nem biztosítja, 

(17) a járdaszakasz űrszelvényébe belógó növényzet megfelelő visszavágásáról, nyeséséről 

nem gondoskodik, 

(18) az avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését nem a 17/2005. (X. 14.) 

önkormányzati rendelet 25. §; 26. §; 27. §-ban foglaltak szerint végzi, 

(19) a szelektív hulladék gyűjtésére kijelölt helyen, ott el nem helyezhető fajtájú hulladékot 

helyez el, 

(20) a csapadék elvezető árokba szennyező anyagot juttat, 

(21) a temető területére engedély nélkül gépjárművel behajt,  

(22) a temető területére vakvezető kutyán kívül állatot bevisz,  

(23) a temető területén nyitvatartási időn kívül látogatóként tartózkodik,  

(24) a temető területén a kegyeleti helyhez nem méltó magatartást tanúsít,  

(25) a temető hulladékgyűjtő konténerébe a temető területén kívül keletkező hulladékot 

helyez el, 

(26) aki a felügyelete alatt álló kutyát póráz nélkül viszi közterületre, vagy a közterületen 

póráz nélkül vezeti. 

 

4. Záró rendelkezések 

9. § E rendelet 2013. március 1.-én lép hatályba. 

Gál Zsolt  sk. Barta Zoltán  sk. 

polgármester jegyző 

 

18.11 órakor megérkezik dr. Petky Ferenc képviselő.  

 

5.) 2013. évi munkaterv 

 

Gál Zsolt: Minden év elején kiküldjük a testületnek, hogy az adott évben milyen témák, főbb 

pontok kerülnek előterjesztésre a testületi üléseken. Ezekben lehet változás, tartalmában 

mindig bővül a munkaterv, de dátumban is lehet változás.  Plusz a rendkívüli testületi 

ülésekre is sor kerülhet, jóhénány ilyen volt tavaly. Kéri az észrevételeket a tervvel 

kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

11/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2013. évi képviselő-testületi munka- és 

ülésrendjét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. XII.31. 
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6.) Irodai szolgáltatások biztosítása a Művelődési Házban 

 

Gál Zsolt: A művelődési ház állományi létszámában 3 foglalkoztatottunk van; Kamarás 

Zoltán szerződéses külsős foglalkoztatására vonatkozóan a testületi hozzájárulás december 

végével lejárt. Az idén január-február hónapban az igazgató Dévényi Gáborné beteg lett, 

ezért erre az időszakra javasolja megbízásának meghosszabbítását. Az utána lévő időszak 

helyettesítése kérdéses. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság támogatja a Nemzeti 

Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet által indított kulturális közfoglalkoztatási 

pályázaton való részvételt, melynek keretében az állam által 100 %-ban támogatott közcélú 

foglalkoztatású személyeket lehet alkalmazni a Művelődési Házban. A bizottság javasolja 

továbbá február 28-ig Kamarás Zoltán munkáltatását az intézményvezető betegállományos 

idejére. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja a testületnek, hogy az 

intézményvezető betegsége miatt Kamarás Zoltán szerződése II. 28-ig meghosszabbításra 

kerüljön. 

 

Dr. Petky Ferenc: Az ülésen ő nem javasolta ezt. Általában a közmunkás pályázatokat meg 

szoktuk nyerni.  Ha nem sikerül, akkor érdemes megfontolni a szerződés további 

módosítását. 

 

Gál Zsolt: Reméli, hogy a következő ülésig, februárig ki fog derülni, hogy nyerünk-e ezen a 

pályázaton. 

 

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

határozatot hozta: 

12/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

Hozzájárulását adja, hogy a Művelődési Ház az  

NKKI által kiírt kulturális közfoglalkoztatási pályázaton  

résztvegyen egy fő közcélú munkás alkalmazására.  

Továbbá hozzájárul, hogy Kamarás Zoltán megbízatása a 

Rábai Miklós Művelődési Ház intézményvezetőjének 

betegsége miatt 2013.II.28-ig meghosszabbításra kerüljön. 

A közmunkaprogram pályázat eredményétől függően kíván 

foglalkozni a hosszabb idejű megbízással. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: 2013.I.01-től II.28-ig 

 

7.) Javaslat a családgondozói létszám bővítésére 

 

Gál Zsolt:  Dr. Törő Krisztina a Vecsési Családsegítő Szolgálat vezetője levélben fordult a 

testület felé.  További fél állás finanszírozásához kéri a testület támogatását; ezzel plusz egy 

fő főállású családgondozó lenne Ecseren. 

 



8 
 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság nem javasolja az álláshely 

bővítését.. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja az álláshely bővítését a júniusi törvényi 

változások miatt. 

 

Gál Zsolt: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy június hónaptól ebben az ellátásban is 

változik a térségi együttműködés.  A jogszabályi előírások módosulása miatt nem éreztük 

szükségesnek a feladatszám miatt a létszámbővítés finanszírozását. 

 

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

határozatot hozta: 

13/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

nem támogatja a Vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 

a családgondozói létszám bővítését a várható szervezeti változásokra, 

valamint az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.) Szociális gondozó számítógép vásárlási kérelme  

 

Gál Zsolt: A Gyömrői Szociális Szolgáltató Központ részére a gyömrőiek vettek egy 

programot. A mikrotérségi társulásban mi is résztveszünk. Így azzal a kéréssel fordultak 

hozzánk, hogy biztosítsunk a szociális gondozó részére egy számítógépet, melyen tudná 

használni az említett programot. Ehhez kérik a finanszírozásunkat.  Hasonlóan az előbbi 

napirendhez Ecsert évi 120 ezer Ft-ban érintené. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság nem támogatja számítógép 

vásárlását a szociális gondozó részére. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság ugyancsak a törvényi módosulás miatt nem támogatja 

a számítógép és program bérleti díjának biztosítását. 

 

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

határozatot hozta: 

14/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

nem járul hozzá a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató 

Központ számítógép és program bérleti díjához. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

9.) Számítógép vásárlása a Tankerületi Iroda részére  

 

Gál Zsolt: A járási tankerületi iroda megalakulása úgy zajlott le, hogy a Vecsési 

Önkormányzat biztosított helyiséget hozzá, amit felújított. Kérték, hogy egy számítógéppel 

támogassuk munkájukat. Minden érintett településről átment dolgozó a járási irodába.  Az 

önkormányzati vezetők megegyeztek, hogy mindenki támogatja a zökkenőmentes kezdést. 
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Vecsés Önkormányzata megvásárolta a gépet és átküldte a számlát.  Kéri  a képviselőket, 

hogy utólagosan támogassák a számítógép finanszírozását. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen támogatta a kérést. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatta a gép vásárlást. 

 

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

határozatot hozta: 

15/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

utólagos hozzájárulását adja, hogy a Vecsési Tankerületi 

Iroda részére egy db számítógép vásárlásra került,  

a 181. 610,- Ft összeg átutalásával megbízza a polgármestert. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

10.) Bp. XVII. kerület Péceli út – M0 – Pesti út  Fővárosi Szabályozási Keretterv 

Módosítás 

 

Gál Zsolt: Két anyagot kaptunk a XVII. kerületi Önkormányzattól, melyben az érintett 

településrész szabályozási terv módosításához kérik a véleményünket.  

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottsági ülésen arra jutottunk, hogy a XVII. kerületi Péceli út –

M0 – Pesti út által határolt terület Fővárosi Szabályozási keretterv módosítását javasolja a 

testületnek tudomásul venni. Egyben javasolja, hogy jelezzék, Ecser továbbra is részt kíván 

venni az eljárásban. 

 

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

határozatot hozta: 

16/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

tudomásul veszi a BP. XVII. kerület Péceli út – M0 – 

Pesti út  Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítását. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további 

szakaszában is részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

11.) Bp. XVII. kerület Péceli út – M0 – Pesti út  Fővárosi Területi Szabályozási terv 

Módosítás 

 

Gál Zsolt: Ugyancsak a fenti területre vonatkozóan érkezett a Szabályozási terv módosításával 

kapcsolatos kérésük. 

 

Horváth Tamás: Az előző határozathoz hasonlóan a Pénzügyi Bizottság javasolja a módosítás 

tudomásul vételét és az eljárásban való részvételt. 

 

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

határozatot hozta: 
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17/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

tudomásul veszi a BP. XVII. kerület Péceli út – M0 – 

Pesti út  Fővárosi Területi Szabályozási Terv módosítását. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további 

szakaszában is részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

12.) Gyömrő Város 0139/36-37. hrsz.-ú terület (kalandpark kijelölés) 

Településszerkezeti és Szabályozási terv; HÉSZ módosítás 

 

Gál Zsolt: A Gyömrői Önkormányzat is megkeresett bennünket, mint szomszédos települést, 

hogy települészerkezeti és szabályozási tervre vonatkozóan mondjunk véleményt. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság az előzőekhez hasonlóan javasolja a 

településszerkezeti és szabályozási terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosításának 

tudomásul vételét, és az eljárás további szakaszában való részvételt. 

 

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

határozatot hozta: 

18/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

tudomásul veszi a Gyömrő Város 0139/36-37. hrsz.-ú terület 

(kalandpark kijelölés) Településszerkezeti és Szabályozási Terv 

módosítását. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további 

szakaszában is részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

13.) Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos ügyek 

 

Gál Zsolt: Több olyan ügy van folyamatban, amely a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 

Zrt.-t érinti. Viszont a  mai napon sem kaptuk meg a DPMV-től az írásos anyagot, hogy az 

üzemeltetés átadás-átvételével kapcsolatosan mit kellene ténylegesen támogatnunk.  Sajnos 

nem tudunk dönteni és szavazni. A szóbeli megbeszéléseken jelezte Sárosi István igazgató 

úr, hogy szükség lenne az önkormányzat hozzájárulásához, miszerint az önkormányzat 

tulajdonában lévő vízórákat és átemelőket átadjuk az új üzemeltetőnek. Erre jogszabályi 

kötelezettségünk van, de nem kaptunk előterjesztést sem levélben, sem emailben. 

   Másik ügyünk, hogy az üzemeltetés menetében az ár meghatározásunk életbe lépett. Ennek 

eredményeként több, mint 30 %-os csökkenéssel számolják a víz és csatorna díjakat.  

Bízunk benne, hogy a kormányzati törekvések szerint tovább fog csökkenni az ár.  Most 

már teljes egészében az összes folyamat a DPMV-nél működik. pl. a hiba javítás is. Bár 

vannak olyan törekvések a Péceli Önkormányzat részéről, hogy egy régiót alkotva szeretné  

Pécel-Maglód-Ecser együtt legyen egy terület üzemigazgatásában.  Sárosi úr megemlítette, 

hogy több körben jelezték ezt a szándékot.  Maglód elzárkózna ez elől.  Neki teljesen 

megfelel, hogy Gyál üzemeltet.  Ebben  a napirendben nem kér szavazást. 

 

14.) Tájékoztató a DPMV Zrt. Közgyűlési döntéseiről  
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Gál Zsolt: A DPMV Zrt. közgyűlésén két döntés született.  Kerepes ill. Kistarcsa települések a 

DPMV-hez történő csatlakozásáról döntöttek. Mint már ismeretes, megnyílt az a lehetőség, 

hogy az önkormányzatok csatlakozhatnak a víziközműveik üzemeltetése kapcsán egy már 

működő céghez. Így tudtun mi is meglépni, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

üzemeltetőhöz kerüljünk.  Itt most két újabb település csatlakozott,  mi tudomásul vesszük , 

és megerősítjük a határozatot.  A közgyűlés a döntést már meghozta, nekünk csak utólagos 

megerősítést kell adnunk. 

 

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

határozatot hozta: 

19/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

tudomásul veszi a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. 

közgyűlési döntését, miszerint Kistarcsa Város Önkormányzata 

és Kerepes Nagyközség Önkormányzata részvényesként csatlakozott  

a DPMV Zrt.-hez. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

15.) Kérelem a Lovas dűlő közvilágításának bővítésére 

 

Gál Zsolt: A tavalyi évben külterületen is elhelyeztünk lámpatesteket. A közbiztonsági érzet 

növelésére és a bűn megelőzése miatt szükség van utcai világításra.  A Lovas dűlői lakosok 

részéről érkezett a kérés. Ezen a külterületen is többen laknak már. A lovardához vezető 

vezető út nehezen megközelíthető, de a tulajdonosok vállalják, hogy kő zúzalékkal 

megterítik, hengerelik. Kéri az önkormányzattól, hogy helyezzünk ki lámpát. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a testületnek a közvilágítás 

kiépítésére elvi támogatást nyújtson, a kiépítés legkésőbb június 30-ig valósuljon meg az út 

elkészültével egyidőben.  Ők is ezt írták le a kérelemben.  Javasolja továbbá, hogy a 

polgármester kezdeményezzen egyeztetést a kérelmezőkkel, hol legyen a lámpa; mi 

felszereljük. 

 

Gál Zsolt: Mivel ez egy hosszú szakasz, nem biztos, hogy ott a legcélszerűbb elhelyezni a 

lámpát, amit jeleztek.  Ennek költsége kb. 50 eFt-os tétel. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Ezek szerint az út felújítást ők végzik?  Ez egy közút; nem a mi feladatunk 

a járhatóvá tétele? 

 

Barta Zoltán: A Hivatal kiadja rá a közútkezelői hozzájárulást. 

 

Dr. Petky Ferenc: Milyen sittet fognak oda dobálni? 

 

Barta Zoltán: Mi a közútkezelői határozatban előírjuk, hogy milyen módon lehet elvégezni a 

munkát. 

 

Gál Zsolt: Beszélgetés során elmondták, hogy mart aszfalttal terítik még le a zúzott követ. 

Nem sittel lesz feltöltve az út. A belső Kálvária egyes utcájában a tulajdonosok önerőből  

elvégezték ezt. 
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Határozati javaslata, hogy amennyiben elkészítik az utat június 30-ig, akkor az önkormányzat 

a közvilágítási lámpát kihelyezi; egyeztetve annak helyéről. 

 

Barta Zoltán:  Ezt a két dolgot nem lehet összekapcsolni.  Az útra közútkezelői hozzájárulás 

jegyzői hatáskör és a közvilágítás önkormányzati hatáskör. Jogilag nem helyes 

összekapcsolni.   

 

Gál Zsolt: Határozati javaslatát módosítja, kéri a testületet, hogy bízza meg a polgármestert 

egyeztessen a lámpa elhelyezéséről, hogy az út elkészültéig június 30-ig megvalósuljon. 

 

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

határozatot hozta: 

20/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Lovas dűlő közvilágítását 

kérelmezőkkel egyeztessen a lámpatest elhelyezéséről. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

16.) Az 1. sz. Óvoda elnevezése 

 

Gál Zsolt: Az 1. sz. óvoda vezetője ismételten kéréssel fordult a testület felé, melyben kéri az 

óvoda elnevezését. A mostani állapot szerint a név: 1. sz. Községi Óvoda. A vezetővel 

egyeztetett a kérésről. Ő úgy véli, hogy sokkal gyerekbarátabb lehetne az intézmény, ha 

megjeleníthetnék az óvoda nevét; pólót csináltathatnának esetleg egy logóval.  Olyan nevet 

szeretnének adni, ami nem mindenhol jelenik meg. Az óvodák többségében valamilyen 

gyerekekhez kötődő fogalmat választanak; Pl: Mesevár, Hétszínvirág, Napsugár, stb. Ecser 

településhez kötődve javasolják a Cserfa Kuckó elnevezést.  Egyszer ez a kérés már volt a 

testület előtt, akkor elutasították. Az mondta a vezető az akkori elutasító indokokra, hogy ne 

felnőttként gondolkodjunk, hanem gyerek szemmel nézzük. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen hosszan tárgyaltuk, de 

javaslatot nem tudtunk tenni. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottsági ülésen nem tárgyalták.  Valamilyen névhez kötötten  

kombinálva lehetne az elnevezés, hasonlóan az iskolához.   

 

Barta Zoltán: A helytörténet tudójával Aszódi Csabával is egyeztettek;  megkérdezték, hogy 

van-e olyan óvónő, aki sokat tett a faluért, aki esetleg névadó lehetne.  A falu történetében 

volt egy óvónéni, akit mindenki csak Nusi néniként ismert. De ettől a lehetőségtől 

elzárkózott; hiszen így nem lehet elnevezni egy intézményt. Egyébként az óvónőnek férjes 

nevét sem javasolja, mert pl. Kovács Istvánné Óvoda nem igazán jó.  Csaba sem javasolja 

ezt a nevet. 

 

Horváth Tamás:  Esetleg lehetne egy logo cserfa kuckóval, amit meg tudnának bárhol 

jeleníteni és maradna a neve 1. sz. óvoda. 

 

Barta Zoltán: Ha az intézmény hivatalos nevét megváltoztatjuk, annak meg van a menete.  

 

Jármai Zoltán: Véleménye szerint, azt írnak a pólóra, amit akarnak.  
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Barta Zoltán: Milyen jogon viselnék akkor a nevet? 

 

Gál Zsolt: A környékbeli óvodák mindenhol nevesítve vannak. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Lehetne a Cserfa újságban egy pályázatot elindítani az óvoda elnevezésére. 

 

Gál Zsolt: Bízzuk meg a Oktatási és Szociális Bizottságot az óvoda elnevezésre tegyen 

javaslatot, elnapoljuk a döntést. 

 

A testület nem szavazott a kérdésben. 

 

Gál Zsolt: A 17. napirend (Szegfű u. 50. sz. alatti ingatlan elővételi jogának gyakorlása) 

személyi kérdést érint, ezért 19.22 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

Az ülés 19.24 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

18.) Elekes Ferenc  vételi ajánlata 

 

Gál Zsolt: A vételi ajánlat a hivatal hátsó épület része mögötti kisebb területére vonatkozik. 

Az érintett területtel az a problémánk, hogy minden irányból körbe van kerítve. A 

közterületfelügyelő iroda épülete melletti részen is van egy fal. Ez a rész időnként 

elgazosodik, nincs gondozva.   Ezért is szeretné Elekes úr megvásárolni a területet, hogy 

rendben tudja tartani. Az önkormányzati tulajdon értékesítést úgy lehet megtenni, hogy 

külön   helyrajzi számon legyen; ezért telekmegosztást kell kérni a Földhivataltól, majd 

értékbecslést beszerezni. Ez mind plusz költség. Vélhetően ezen az áron nem fog kelleni a 

ajánlat tevőnek. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottsági ülésen döntést nem hoztunk. Beszéltünk róla, hogy az 

önkormányzati  ingatlan felől bejáratot készítenénk, hogy gondozni tudjuk a területünket. 

Nem kellene értékesíteni, mert később ha esetleg építkezni szeretnénk, akkor a beépítési 

százalék miatt jó lehet, ha meg van a terület nagyság.  Elekesnek csak a gazosság miatt 

gond, hogy közvetlenül a telke mellett fekszik. Tudomása szerint más szándéka nincs a 

területtel. 

 

Barta Zoltán: Konkrétan a 469/5. hrsz.-ú ingatlanról van szó; aminek az  egész terület 

nagysága 668 m
2
,  ez a kérdéses terület 53 m

2
.  Ma a kollegák megmérték pontosan. Az 

érvényben lévő szabályzási terv szerint a beépíthetőség szempontjából 550 m
2
 a legkisebb 

méretű telek. Az eddigi belterületi telkeink értékbecslése szerint 2000 Ft/m
2
 árat lehetne 

kérni az ingatlanért. De lehet, hogy még ekkora összeget sem lehetne kérni, mivel nem 

igazán hasznosítható.  Az értékesítésnek vannak az előbb elhangzott feltételei, melyek 

költséggel járnak.  Nem javasolja eladni a területet. A meglévő elválasztó falon nyitunk egy 

ajtót, hogy az EKO Kft. dolgozói le tudják vágni a telek részén a füvet.  Elekes úr gondja is 

megoldódik.  Most azt látja, hogy bevételt lehetne kapni a területért, de mi lesz ha be kell 

építeni a kapcsolódó területünket?  Így is már adott el telekrészt az önkormányzat, ami az 

orvosi rendelő területéből lett kivéve.  

 

Gál Zsolt: Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel?  Határozati javaslata: A testület nyilvánítsa 

ki, hogy nem kívánja értékesíteni a területet, de a megközelíthetőségét biztosítsa. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

22/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

az Ecser 469/5. hrsz.-ú 53 m
2
 területet 

önkormányzati tulajdonú ingatlanból nem kíván értékesíteni. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a terület 

megközelíthetőségéről és folyamatos karbantartásáról 

intézkedjen. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

19.) Ecseri Horgásztó állagának javítására és fejlesztésére benyújtott pályázat 

 

Gál Zsolt: Nem pontos a pályázat megnevezés, bár a hosszabb távú elképzelés ez lenne.  A 

Posszeidon maglódi horgászegyesület  megkereste őt azzal, hogy tudomása szerint az ecseri 

horgásztó működésében problémák vannak. Ezért a működtetési feladatok ellátására 

pályázatot adna be. A személyes beszélgetés során mondta a képviselőknek, hogy egy 

bemutatkozó levélben írják le elképzeléseiket. A későbbiekben számításokat kívánnak 

végezni és a testület döntésétől függően lehet az ügyről tovább tárgyalni.  Ez a levél van 

most előttünk. Az anyagból kiderül, hogy 2012-ben 133 teljes jogú taggal rendelkeznek,  

náluk ezer feletti az országos engedélyt vásárlók száma.  Szeretnének szerződést kötni az 

Ecseri Önkormányzattal az ecseri horgásztó üzemeltetésére.  Van egy meglévő szerződésünk 

a Rákos-mezeje Horgászegyesülettel; nekik van az FVM-től halászati joguk még néhány 

évig.  Ha a szerződést felmondjuk, akkor más is megkérheti a halászati jogot. Javasolta, 

hogy ők egyeztessenek a Rákos-mezeje egyesülettel, akár közösen is működtethetik a tavat. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Amikor az Oktatási és Szociális Bizottság ülésezett, akkor ezek az 

információk még nem jutottak el hozzájuk.  Az is kérdéses volt, hogy ki írt ki ilyen 

pályázatot?  Ezért nem támogatták a kérést. 

 

Horváth Tamás:  A Pénzügyi Bizottság  végig vitatta a témát. Határozati javaslat az volt, hogy 

az ajánlatot benyújtó vegye fel a kapcsolatot a Rákos-mezeje egyesülettel.  Lehet, hogy 

aggályos lenne, ha a testület kezdeményezné. Előfordulhat  esetleges személyes nézeteltérés.  

A bizottság azt javasolja, hogy ne váljon el a halászati jog és az üzemeltetési szerződés.  

Nem hoztunk egyértelmű állásfoglalást az üzemeltető váltásról. Tudjuk, hogy nem ez a 

legjobb egyesület, de próbáljanak meg egymással megegyezni. Változásra szükség van, már 

többször láttuk. 

 

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

határozatot hozta: 

23/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

nem zárkózik el a Horgásztó üzemeltetésével kapcsolatos 

tárgyalásoktól. Javasolja az ajánlatot benyújtó Posseidon 

2007. Horgászegyesületnek, hogy egyeztessen a jelenlegi 

üzemeltető Rákos-mezeje Horgászegyesülettel. 

Ennek eredményéről tájékoztatót kér a testület. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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20.) Önkormányzat 2013. évi költségvetése I. forduló 

 

Gál Zsolt: Minden évben több lépésben alkotjuk meg a rendeletünket.  Tavaly a koncepció 

összeállítás történt meg.  Ebben a tartalmi elemek felsorolása szerepelt, mert nem voltak 

számaink.  A bevételi oldal és egyes kiadások már láthatóak voltak.  Időközben volt, ami 

már változott, ill. mi is láttunk már változtatási lehetőségeket.  A mostani döntésnek 

megfelelő számok bekerülhetnek a 2. fordulóba. A kivetítőn a finanszírozásról szóló oldal 

szerepel.  A tavalyi állami támogatás összege kék színnel, az idei zölddel van jelölve.  

Látszik, hogy kormányzati döntés alapján a gépjármű adó 60 %-a elvonásra kerül, így 

nagyon jelentős a különbség.   

 

Barta Zoltán: A prezentáció segítségével mutatja a tervezetet.  Ecser településhelyzetét nézve 

először is látszik, hogy közvetlen az agglomerációban helyezkedik el és a lélekszám 

folyamatosan nő. Ez sok feladatot ad az önkormányzatnak. Igaz nagyobb a vállalkozók 

száma is az átlaghoz képest; rengeteg a külterületi ingatlan tulajdonos, sok helyen 

életvitelszerűen itt is laknak. A gazdasági területek nagy helyen terülnek el, a közlekedési 

folyosók is jelentősek.  A lakosságszám alakulást látva 2004-től nézve 3150-ről 3743-ra 

növekedett.  A következő dián látszik, hogy a Polgármesteri Hivatal személyi állománya 

2011. évtől folyamatosan csökken, nem követve a feladat tömeget. Számszerint 17,5 állásról 

13,5-re csökkent.  Az ügyiratszám folyamatosan nő, elérve a több mint 17 ezer iktatott 

iratot.  Többlet feladatok voltak, pl. telekadó.  Ezek mellett a tavalyi év azzal telt, hogy a 

közigazgatás átszervezése folytán milyen feladatok maradnak a hivatalnál, és mit lát el más 

igazgatási szerv.  A költségetési szabályok nagyban változtak. 2013. -tól  Szja-t nem 

kapunk, gépjármű adó elvonása 60 %, így csak a 40 %-a marad önkormányzati bevétel. 

Ugyanakkor a kötelező és önként vállalt feladatokat el kell különíteni. Nem lehet ellátni a 

kötelező rovására az önként vállalt feladatokat. Úgy kell tervezni, hogy csak akkor 

tervezhetünk önkéntes feladatra, ha a kötelezőt már beköltségeltük.  A finanszírozásokat 

nézve az iskolai pedagógus bérek már nem jelenítődnek meg, ezért az előző évihez 

viszonyítottan magyarázzák a számok közti különbséget. Tavalyi év témája volt, hogy 

milyen feladat kerül át a járáshoz. Először minden feladatról beszéltek.  Végül a kb. 2500 

jegyzői hatáskörű feladatból tőlünk elvettek 8-at, és ezt is csak részben. A gyámügyet 

részben, a népesség nyilvántartást, amiből a lakcím nyilvántartás maradt; az ápolási díj 

tekintetében a méltányossági maradt, valamint a közgyógy igazolványok közül szintén a 

méltányossági maradt.  De a jelentkező ügyféllel mindenképpen foglalkozni kell, mert csak 

közben derül ki, hogy melyik illeti meg. Mai példa, hogy a Kormányhivatal levélben jelezte: 

igaz, hogy a mozgáskorlátozottak  gépjármű szerzési támogatási ügyben ő jár el, de mi 

adjunk nyomtatványt a kérelmezőnek, és segítsük kitölteni a nyomtatványt, és juttassuk el 

hozzájuk a kérelmeket. Az ügyfélnek ne kelljen utaznia. Megjegyezni kívánja, hogy ez 

eddig is így volt.  Az ügyirat forgalom várható alakulását mutatja a következő dia. A járási 

hivatalhoz átkerülő ügyek számát a diagramban nem tudtuk kellőképpen kimutatni a 

meglévő ügyeinkhez képest, mert nagyon kis szám, amennyit átvettek.  Ténylegesen 40 db-

ot vittek el és még  25 db-ot kellett átadni, ami folyamatban volt. Viszont kapunk új 

feladatokat a meglévőkhöz képest. Ráadásul olyanokat, amelyek nagyon bonyolultak. Pl. 

telepengedély,  zaj- és rezgésvédelmi ügyek,  összes építésügy és telekmegosztás. Ezekben 

az eljárásokban, mint szakhatósági véleményezőként szerepelünk.  Speciális szakértelmet 

igényelnek ezek a munkák. Elmondható, hogy sokkal rosszabbul jártunk, mint előtte.  A 

költségvetés tervezésnél konzultáltak a jegyzők és a környékbeli polgármesterek is. Nem 

csak a mi helyzetünk nehéz . Senki nem tudja megtervezni úgy a költségvetését, hogy ne 

legyen hiány, ill. a hitelfelvétel is korlátozva van.  A következő fordulóra elfogadható 
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állapotba kell előkészíteni az anyagot. A nagymértékű bevétel kiesést nem egyszerű 

bepótolni.  Megoldhatatlan feladatnak látszik. Jelezni kívánja, ha március 15-ig nincs 

elfogadott kötlségvetése az önkormányzatnak, akkor nem finanszíroz a Magyar 

Államkincstár.  Megpróbáljuk összehozni, hogy valamilyen megoldást találjunk.  

 

Gál Zsolt: A kiadásainkkal kapcsolatban a tisztánlátás miatt elmondja: azt lehet tapasztalni, 

ami furcsának tűnhet, hogy terveztünk bér- és egyéb kiadásokat pl. az általános iskolánál. 

Azért van tervezve, mert az iskola működtetése az önkormányzatnál maradt. Ehhez 

hozzátartozik a takarítónők foglalkoztatása.  Bár testületi döntés alapján február 1-től a 

munkáltatásuk átkerül az EKO Kft-hez. Ma már tudjuk biztosan, hogy nem megy át 

mindenki a kft-hez, mert pl. van, aki nyugdíjba megy. A felmentési idő és végkielégítés 

összege marad az iskola szakfeladatánál.  A tervezésnél még nem tudtuk, hogy ki marad 

vagy sem.  A többiek holnap adják le nyilatkozatukat, hogy vállalják-e vagy sem az 

áthelyezést. Ezen kívül az iskola szakfeladaton marad a fenntartási, üzemeltetési költség.  A 

konyhai összegben is növekedés tapasztalható. De a bevételi oldal is nő, mivel magasabb az 

étkezési térítés díja.  Remélhetőleg a veszteség is csökkenni fog.  A következő kérdés a 

község és városgazdálkodás.  Ebben a kft. támogatása és ahhoz kapcsolódó költségek 

vannak. A korábbi időszakban a fő feladatokon kívül szerepelt, amiket intézményen belül, 

ill. külső szakember bevonásával végeztettünk.  Az intézményeknél csökkenhet ez a kiadás. 

A fejlesztéssel, felújítással kapcsolatban van még tájékoztatója. Két fejlesztés nem lett 

számszerűsítve beépítve a költségvetésre. A Széchenyi utca felújítása nincs benne 

számszerűleg, ill. a céltartaléknál a telekadó bevételünk összegét, a tavalyit és az ideit 

helyeztük ide. Az egyik beruházó csoport peresítette a telekadó rendeletünket. Amíg a 

bíróság jogerősen nem dönt a javunkra, addig ezt a pénzt nem célszerű elkölteni. Reméli, 

hogy a Kúria félév végére dönt.  Ha ez ránk nézve negatív döntéssel jár, akkor visszafizetési 

kötelezettségünk keletkezhet.  Ha pozitív a döntés, akkor a beruházásunkat tudjuk 

finanszírozni.  Nem került be a Szent Antal utcai játszótér kivitelezése sem. Tavaly erre 4 

millió Ft-ot elkülönítettünk; 3 játszótéri elem megvásárlása már megtörtént, de a kiépítés 

még nem készült el. Ennek időhiány az oka,  egyelőre itt kimaradt a tényszám. 

 

Pokornyi Róbertné:  Sokat elmondtak a költségvetésről a polgármester és a jegyző úr, inkább 

válaszolna a kérdésekre. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen tárgyalták a tervezetet, de 

nem szavaztak. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal a költségvetés 1 fordulóját 

továbbtárgyalásra alkalmasnak találta.   

 

Gál Zsolt: A jegyző úr megemlítette, hogy a jegyzők és a polgármesterek is egyeztettek a 

költségvetés tervezésről.  Ennek eredményeképpen látszik, hogy egy polgármesteri lobbi 

van kialakulóban; egységes fellépési szándékkal a kormányzat felé. A 40 %-os állami 

támogatás elvonás azt jelenti, hogy azoknál a településeknél, ahol nincs tartalék, ott 

működési ellehetetlenülést eredményez. Már most látszik, hogy Gyömrő nem is fogad el 

költségvetést,  nem tudják a többszázmilliós hiányt pótolni; nincs ingatlan, amit el tudnának 

adni.  Pécelen is hasonló a helyzet. Jövő héten  a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége  és a VOSZ is kezdeményezett megbeszélést a témában azzal a szándékkal, hogy 

a minisztérium felé jelezni kívánják a problémát. Nálunk még ennyire nincs nagy katasztrófa 

helyzet.  Ha a telekadó rendelet érvényben marad, akkor működőképes lehet az 

önkormányzat.  A mai bevétellel számolva település működőképes lehet. Bevételre két 
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területről számíthatunk, az egyik 10 Ft/m
2
, másiknál 40 Ft/m

2
 az adó mértéke. Mivel nem 

tudjuk biztosan, hogy befolyik-e vagy sem, ezért számolni sem mertünk vele nagyon.  Bár a 

bevételi soron tervezve van. 

 

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

határozatot hozta: 

24/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a bizottságok javaslataival egyetértve az önkormányzat 

2013. évi költségvetés tervezetét további tárgyalásra 

alkalmasnak tartja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013.II.21-ig 

 

21.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló  

 

Gál Zsolt: Írásbeli anyag tartalmazza a lekötött pénzeszközöket. Több dolgoról szeretne szót 

ejteni. 

1.)  A település közbiztonsági helyzetéről tájékoztatva elmondja, hogy Szmodics Róbert 

kapitány úrral és Körmöndi Bernadett őrsparancsnokkal valamint  Bém Gábor körzeti 

megbízottal is egyeztettet. A múlt hónapban megerősített szolgálatot tartottak,  

többször jött át a járőrautó, a polgárőrök is többször járőröztek. Ennek ellenére a 

betörések és kisérletek is növekednek a faluban.  Azt az információt kaptuk, hogy jó 

nyomon haladnak.  Reméljük meg fogják oldani ezt az ügyet is. A monori kapitány 

kérése, hogy egyelőre ne legyen lakossági fórum, néhány hét türelmet kér.  Amit 

tudunk az ügyről: az elkövető általában hátul a kertekben mászik be a kerítésen és 

ugrik be az udvarokra.  Video felvétel is van róla. Egy Bajcsy utcai kísérletnél 

rögzítette a próbálkozását a biztonsági kamera. Lakosok felháborodva jeleznek a 

megszaporodott bűncselekmények miatt. Nagy valószínűség szerint egy csoportról van 

szó. Tudomásunk szerint két elkövetőről  van szó, bizonyítási eljárás van folyamatban. 

Eléggé szkeptikusak ebben a dologban.  A polgárőrök nem látnak semmit éjszaka, a 

járőrözés során csak sétáló emberekkel találkoztak. 

2.) A MÁV-val kapcsolatban elmondja, hogy a napokban történt egy tragédia az Attila 

utcai átjárónál. Ennek okán újból kérvényezni fogják a lampas vasúti átjáró 

elhelyezését. Bízunk benne, hogy most lesz eredmény.  A korábbi elutasítás ellenére 

újra megpróbáljuk elintézni. 

3.) A múlt testületi ülésen megbízták, hogy Hosszú János képviselő úrral közösen 

egyeztessen Hegyi Gáborral. Esetleges elmozdulás szándék megismerése miatt.  

Ennek eredménye annyi volt, hogy a 10 Ft-os mértéket tartják elfogadhatónak,  abban 

az esetben ha jelen önkormányzati ciklusban , ill. további időben is ez marad.  Már 

szóban egyszer megegyeztünk, valamint egyéb felajánlást kértünk.  Elhangzott terület 

átadás lehetősége, esetleges részesedés. valamilyen beruházásunkban hathatós 

segítség, stb. Azt a választ kaptuk, hogy nem tudja, mire gondolunk, írjuk le.  Pénzt 

nem adnak, nincs is.  Ezek olyan kérések, ami számukra nehezen elképzelhető.  

Területet nem akarnak adni. A bizottsági tárgyalások során az a vélemény alakult ki, 

ha a testület mégis mérsékeli az adót, akkor valamilyen kompenzációs forrást adjanak 

a befektetők.  Mi előkészítünk egy településrendezési szerződést, melyben rögzítve 

lennének ezek a feltételek.  Amenyiben a testület nem lépi ezt meg;  meglátjuk, hogy 

mi lesz.  Ha marad a 40 Ft, várhatóan a pereskedés újra indul. Ennek kimenetele 
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kérdéses lehet.  Kéri a testület iránymutatását.  Február 15-ig jelezzük pontosan, hogy 

mit szeretnénk, mik azok a kérések, amit szeretnénk megjeleníteni,  szemben a 2006-

2007. évi településrendezési szerződésben leírtakkal.  Két vonalat kell végig gondolni.  

Az általuk befizetett 10 Ft-al is jelentős bevételhez jut az önkormányzat, 40 Ft-tal a 

költségvetés helyreigazításához nagyban hozzájárulna.  Ha megjelenik ez az összeg a 

számlánkon, akkor nincs semmi gond. Ha nem jelenik meg, akkor talán valamikor a 

per végén, egyszer lesz ebből pénz.  A költségvetésünk a kötelező feladatok 

elvégzésére elegendő, de az önként vállaltakban vissza kell lépnünk. Ha ők is és 

minden érintett kifizeti a  10Ft-os mértékkel a telekadót, akkor minimális szinten 

tudnánk működni.  Tavaly is azért mentünk bele a 10 Ft-os mértékbe, mert ígéretet 

kaptunk a befizetésre.  Igaz, hogy befizették, de egyúttal pereskedést keztek. 

 

Jármai Zoltán: Ha engedünk az adó mértékében, mi lesz a pereskedéssel? 

 

Gál Zsolt: Feltételként szerepel, hogy mi is tartjuk a 10 Ft-ot, akkor leírják, hogy visszavonják 

a pert.  Bár szóbeli ígéret volt már tavaly is.  A 75 milliós céltartalék ezzel felszabadulhatna. 

Nem kellene a per kimeneteléig tartalékolnunk.  

 

Horváth Tamás: A tavalyi tárgyaláson konkrét igéret hangzott el: a teljes befektetői csoport 

kifizeti az adót.  Hegyi Gábor egyértelműen kijelentette, hogy eléri, a másik befektetői 

csoport is kifizeti ezt az adót. 

 

Gál Zsolt: Kérdés, merre mozduljunk?  Ha lefelé mozdulunk a 40 Ft-ból, akkor ő csak a 10 

Ft-os mértéket tudja elfogadni.  A tulajdonostárssal még nem sikerült egyeztetnie.  Az első 

megbeszélt időpontot lemondták.  Kérdés lehet az is, hogy mi mit akarunk?  Területet 

akarunk, vagy egy-egy beruházáshoz hozzájárulást, vagy esetlegesen kivitelezést?  Lehet, 

hogy ennek pénzügyi vonzata van, ami utóbbi esetben bizonytalan. 

 

dr. Petky Ferenc: Ha mi 10 Ft-ra lemegyünk, akkor emellett még lehetne valamit kérni? 

 

Gál Zsolt: Az eredeti megállapodás arról szólt. Az általa képviselt csoport a 10 Ft-ot befizette 

részben.  Ha a Kúria úgy dönt, hogy a Kormányhivatalnak, ill. nekünk van igazunk, akkor 

az ő részükről bejött a befizetés.  A másik csoportra vonatkozóan nem tud igéretet adni.  

Ebben tanácstalan.  Úgy gondolja, hogy a telekadó kivetésére jogunk van, ennek a jognak 

megpróbál érvényt szerezni. A 40 Ft-os telekadót méltányosnak itéli, a környékbeliekhez 

viszonyítottan is.  A 10 Ft nem húz ki minket abból, amiben vagyunk.  Csak idén lehet jó 

ezzel a költségvetésünk , mert így felszabadul a 75 milliós tartalék.  Ha úgy döntünk hogy 

csökkentünk az adó mértékén, akkor valami egyéb dolgot kérjünk kiegészítésként.   

 

Horváth Tamás közbevetésére elmondja, hogy a befektetői csoport vezetők felé ez egy 

tárgyalási “nyereség” lehet, ha mi visszalépünk a 10 Ft-ra. Ők úgy nyilatkoztak, hogy a 

letelepedni vágyó befektetőket elriasztja a telekadó. Megnéztük Nagytarcsát, ahol jelentős 

beruházások történtek az elmúlt időszakban. Itt drágább a terület és a telekadó is nagyobb. 

Tudomása van róla, hogy ennek ellenére ment át oda ecseri vállalkozó is és ott alakított ki 

telephelyet. Úgy gondolja, hogy  ez a befektetői csoport nem igazán akarja eladni a 

területet.  Két vállalkozó Ecserről is megkereste őket területvásárlási szándékkal, 5 ha-os 

nagyságrendben, amire irreálisan magas árat mondtak.  A pereskedésnek sok értelme nincs. 

Ha 40 Ft-al indulunk neki a pernek, az idei és jövő évi költségvetésünkben jó lenne ez a 

bevétel. A helyi vállalkozók továbblépési lehetősége viszont kérdéses, vagy a bank 

rátelepszik a területre.   Szíve szerint a 40 Ft-os mértéket meghagyná. Viszont, ha arra 
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gondolva – ha 10 Ft-ra lemegyünk – és bevonzunk egy-egy fontos beruházást, vagy 

területhez jutunk, akkor viszont hosszú távon nagyobb nyereséget érünk el. 

 

Szilágyi Károly: Több benne a “ha” gondolat.  Van egy határozatunk, hajtsuk végre.   

 

Gál Zsolt: Ha tudunk egy új településrendezési szerződést kötni, megúszhatjuk a pereket.  A 

10 Ft-tal van bevételünk, nagyságrendileg 50 millió Ft.  Még egyezkedés után területrészhez 

is juthatunk, ami elérheti akár 150 milliót is.  Ha nem lépjük meg, akkor biztos hogy 

pereskedés.  Bukni nem tudunk hoszzú távon, de rövid távon nem lesz pénzünk. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Fordítsuk meg a helyzetet. Most mi ígérjük meg, hogy ha ő ezt a 

megállapodást aláírja, akkor csökkentünk az adón.  Írja alá az új területrendezési szerződést 

és mi megigérjük, hogy csökkentünk.  Ők már annyiszor ígértek tutira. 

 

Gál Zsolt: Érti a képviselők aggályát, hogy sok a “ha” a gondolatokban.  De kérdés, mi legyen 

amit várunk cserébe?  Nekünk meg kell fogalmazni azt, hogy mit kívánunk mellé.  A 40 Ft-

os telekadó bevétel  100 millió feletti tétel.  Ennek megfelelő összegben várunk 

ellentételezést,  vagy a gazdasági válság miatt kevesebbel is megelégszünk.  A adóerő 

képességünkben is csökkenés lehet. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Ha a másik üzeleti partner is befizeti és nem perel, akkor mi is 

csökkentünk. 

 

Barta Zoltán: Az üzleti partnert ne is emlegessük. Szerinte vele nincs is semmilyen gond.  Az 

ő jogi képviselőjével már beszéltek, aki egyáltalán nem vitatja a telekadót, ezt le is írta.  

 

Gál Zsolt:  Ezt a pert mi nagy valószínűséggel megnyerjük.  Ezért is lépték meg, hogy 

emeltek a mértékén. A korábbi testület által kötött szerződés, ami miatt kibukott ez az egész 

ügy, az önkormányzatnak nagy hátrányt okozott. Arról a lehetőségéről mondott le az előző 

testület, ami a mostani kormányzati elképzelés is; adóbevételt szerezni a költségvetésbe.  Az 

adómérték úgy van meghatározva, hogy kedvezőtlen ítélet esetén kamatostúl kötbérrel, az 

első évben 10 Ft, második évben 40 Ft. harmadik évben 40 Ft,  összesen 90 Ft-os mértéket, 

ki tudjuk fizetni.  Idei évre terveztünk ugyan ezzel a bevétellel, de nem tudjuk elkölteni, 

amíg nincs vége a pereskedésnek. Azt is látni kell, hogy az önkormányzat csődbe mehet, ha 

nincs bevételi lehetőségünk. Úgy gondolja, ha már tárgyalás felé kezdeményeztünk, akkor 

lehetne egy szerződés előkészítése, amiben meghatározzuk 10 Ft-os adó mértékre 

lemegyünk, és ez mellett mit kérünk. Ezek pótolhatják a költségvetési kieséseket. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Mi van, ha ők mégsem tartják be az igéretüket, mit tudunk csinálni? 

 

Gál Zsolt:  Mivel szerződést kötünk, neki kötelezettség.  Mi van, ha nem fizeti be a 40 Ft-ot?  

Nem tudunk mit csinálni. 

 

Horváth Tamás: Írásban rögzíteni kell, mi 10 Ft-ra lemegyünk. De új megállapodás történik, 

ezt az összeget befizetik, és ezen felül évente 30-30 millió Ft-ot kifizetnek. Párhuzamosan 

legyen itt a nyilatkozat összes per visszavonásáról.  Akkor felhatalmazást kap két évre nem 

emeljük fel 10 Ft-nál magasabbra az adót.  Ők azt szajkózzák egyfolytában, hogy mit 

csinálnak majd. Ennek legyen vége. Utalja le a pénzt, az összes tulajdonos írja alá, hogy 

visszavonja a pert.  Akkor alárjuk az összes megállapodást. De zárjunk le valamit.  A 

levegőbe lóg állandóan a talányosság.  Pont ugyanúgy állunk, mint egy évvel ezelőtt; nem 
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történt semmi.  Mi szeretnénk 150 millióból egy óvodát. De ő nem akar semmiképpen 

fizetni. 

 

Szilágyi Károly: Az a véleménye, hogy ő egyáltalán nem akar fizetni. Mi leírtuk 40 Ft-ot, de 

nem fog fizetni. 

 

Jármai Zoltán: Ne ígérgessenek, hanem kézzelfogható megállapodás legyen. A tárgyalásokkal 

és a perekkel csak az időt húzza. 

 

Horváth Tamás: Javasolja évi 30 millió Ft legyen a támogatás. Ezt írhatjuk úgy is, hogy 10 Ft 

a telekadó, és ennek megfelelő összegű területfejlesztési támogatást ad.  

 

Szilágyi Károly: Nekünk van 100 milliós hiányunk a beruházásokhoz, és most az ő 36 

milliójáról beszélünk? 

 

Vita alakul ki. 

 

Horváth Tamás: A NAV felé is lehet megegyezés. A Hegyi Gábor féle konzorciumnak  végre 

le kellene tenni az asztalra valamit, ha tényleg az egyezségre törekszik. Legyen az összes 

embertől egy aláírt papír, amin rögzítve van az összes per visszavonása. Nem megyünk bele 

egy 5 évig tartó perbe, ami arról szól, hogy 6 évvel ezelőtti szerződést szedünk ízekre. Úgy 

látja, hogy az ő javaslatában nincs kompromisszum.  Nem egy karácsonyfát szeretnénk 300 

eFt-ért; hanem egy óvodát szeretnénk építeni. 

 

Gál Zsolt: Állítsuk össze a kéréseinket, legyen ebből egy határozat. Ha befizetik ennek a 25 

%-át, akkor tudunk egy szerződést írni. Bár ez eléggé kérdéses.  

 

Horváth Tamás:  Az nem megegyezés, hogy elfogadja a 10 Ft-ot és utána visszaperli a 30 

milliót  a kamatával. Ha ő egyezséget akar, akkor ez minimális kompromisszum. 

 

Dr. Petky Ferenc:  Érvényben van a 40 Ft-os rendelet; annak megfelelő összeget fizesse be. 

Mondjuk meg neki, ha visszamegyünk 10 Ft-ra, akkor az  összes zajló pályázatunknak 

önrészét fizesse ki. Valamint fizesse be a 10 Ft-ot és a per visszavonást intézze el. 

 

Szilágyi Károly: Véleménye szerint ezt úgysem írja alá. 

 

Barta Zoltán: Úgy véli, hogy mindennek az alapja ez.  A rendeletünket a Kúriához 

továbbította. Onnan már szerinte senki vissza nem csinálja, hogy a rendeletünk vizsgálatát 

le ne folytassák.  A Törvényszék továbbította oda az ügyet. De meg lehet próbálni. Van 

Hegyi Gáboréknak még ez a követelése is, hogy fizessünk kötbért. A megegyezés 

alapvetése, hogy köt velünk egy új településrendezési szerződést, amiben kimondják, hogy 

érvénytelen a 2005-os megállapodás, és az  összes pert visszavonja.  Hogy utána mit fizet, 

az a továbbiakban eldől. Lehet, hogy szóban azt is vállalja, de két nap múlva nem gondolja 

meg magát és újra bíróságra küldi.  Nagyon óvatosnak kell lenni. Az alapvetéseket le kell 

szögezni, mert különben nincs miről tárgyalni.  Húzzák az időt, nem akarnak fizetni.  

Mindenféle indokkal támadják a tevékenységünket. Leköti az időnket;63 ügyet vinni 

ellehetetleníti a munkánkat.  Nem lát benne megegyezési hajlamot. Nem biztos, hogy Hegyi 

Gáborral kellene tárgyalni. 

 

Horváth Tamás:  5 paramétert meghatározunk és elétesszük. Érdekli-e vagy sem? 
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Szilágyi Károly: A rendeletünk 40 Ft-ról szól, fizesse be. Ne egyezkedjünk. 

 

Barta Zoltán: Ha maradunk ennél, akkor tovább folytatja a pereket, és mi csak betartalékolni 

tudjuk a pénzt, felhasználni nem. Meg kell várni a bíróság döntését. 

 

Gál Zsolt: De megtehetjük, hogy elköltjük a befolyt pénzt, de esetleg pernyertességük esetén 

el kezdik árverezni pl. az Újhelyi utcában a telkeinket, stb.?  Ez nem megoldás.  

 

Barta Zoltán: Azt szoktuk mondani, hogy megegyezésre kellene törekedni. A bíró mit dönt 

majd, nem tudjuk. 

 

Szilágyi Károly: Megigérte a szennyvíztisztító telepet is Ecsernek, amiből nem lett semmi. 

 

Gál Zsolt: Ha minden elhangzott javaslatot leírunk, akkor mik azok a számok, amit 

támogatásként fizessen ki?  Elkölthetjük a pénzüket, megkockáztatva, hogy nem nyerünk a 

bíróságon.  A peres eljárás nem ebben a ciklusban, hanem a következőben fog valószínűleg 

véget érni és akkor kell visszafizetni. Tegyük fel, hogy nem folyik be idén és jövőre sem a 

40 Ft, mert pereskedik tovább. Réterheljük az ingatlanra a 80 Ft-ot. Akkor már  egyszerűbb 

lenne 300 Ft-ot meghatároznunk, így akár 10 év alatt elnyerhetjük a területet. 

 

Barta Zoltán: Számíthatunk rá, hogy mindegyik határozatunkat meg fogja támadni.  A 10 Ft-

ot is, betámadja a 40 Ft-ot.  A kormányhivalt is beperelte; mehetünk újra a bíróságra. 

 

Gál Zsolt: Valami megegyezést ki lehetne csikarni;  nem 100 milliót, csak 80 milliót kérünk. 

Veszteni valónk nem nagyon van. Most is ott van a lehetősége,  pl. ha ők nyernek, a 

Kuriánál, akkor nekünk  kötelező visszafizetni az általuk átutalt pénzt. Csak 

reménykedhetünk, hogy nem visszamenőleges kamatokkal. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Amíg nem tartja be, amit igér; ez csak meddő beszélgetés.  Mindent 

megigér, amíg mi nem teszünk semmit. 

 

Szilágyi Károly: Már egy órája vitatkozunk, de nem jutottunk előbbre. 

 

Dr. Petky Ferenc: Javasolja, hogy a jegyző által összefoglalt alapvetéseket tegyük elé, írja alá. 

 

Gál Zsolt: Nem fogja aláírni.  Ő helyzetébe beleképzelve biztos nem megy bele. Ezzel azt 

mondjuk neki: Te mondjál le mindenről, akkor el kezdünk tárgyalni.  Ezt nem teszi meg 

senki. 

 

Horváth Tamás: Kész tények elé kell állítani, elég a beszédből. Utalja el a pénzt, mutasson 

szándékot.  Írassa alá a per visszavonó papírokat. Mi is visszük magunkkal a kötelezvényt, 

hogy tartjuk a telekadó mértékét. Egyszerre tegyük le az asztalra a két paksamétát, ahol ott 

vannak az ügyvédek és a tanúk. Nincs mellébeszélés, így megússzuk mi is, és ők is olcsón 

az egész procedúrát. 

 

Gál Zsolt: Ezt mondta ő is először, de meg kell mondani, hogy mire kapja a felhatalmazást.   

 

Horváth Tamás: Írjuk le a számot, amit várunk tőlük. Azt, hogy ez milyen köntösbe van 

csomagolva, az az ő dolguk, nekünk mindegy.  Ha neki így könnyebb eladni a társainak, 
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hogy maradt a 10 Ft-os adó mérték és új településrendezési szerződést kötünk.  Az eddigi 

múlt legyen végre lezárva.  

Azért nem lesz 300 Ft az adó, mert akkor a többiekre is  jelentősen emelt összeget kellene 

kivetni.  Már csak ezért sem lett irreálisan nagyra emelve a telekadó. 

 

Gál Zsolt: Kérik a képviselők véleményét: Maradjon érvényben a 40 Ft, és lesz, ami lesz? 

Vagy menjen abba az irányba, hogy egy új településrendezési szerződés előkészítését 

kezdeményezi keretösszeg meghatározással, ami kompenzálja a bevétel kiesést?  Melyik 

legyen az irány:  egyezkedés, vagy maradjon a 40 Ft-os mérték?  Névszerinti 

nyilatkozatokat kér. 

 

Jármai Zoltán: Egyezkedés azért lenne jó, mert le lehetne zárni végre a múltat. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Maradna a 40 Ft-ban,  nem bízik benne, hogy igéretét betartja. 

 

Dr. Petky Ferenc: A megegyezést javasolja. 

 

Horváht Tamás:  Egyezséget szeretne. 

 

Szilágyi Károly: Maradjon a 40 Ft-os mérték. 

 

Gál Zsolt: Ő is az egyezségben gondolkodik.  Javasolja határozatban összefoglalni az 

elvárásainkat. Adjanak írásbeli nyilatkozatot, miszerint az összes pertől elállnak, jelentsék 

ki: a régi szerződés semmis, új szerződés megkötését kezdeményezik.  Ebben az adómérték 

meghatározásra kerül ennek a testületnek a ciklus idejére, valamint ők mekkora 

kompenzációt fizetnek az adómértéktől függően. Ez lehet 10 Ft és valamennyi; ill. 

magasabb adó és kompenzáció.   

 

Horváth Tamás:  Legyen a mostani értéken számolva 30 millió és még 45 millió 

kompenzáció. Ez lehet akár 25 Ft-os telekadó. 

 

Gál Zsolt: Nem mindegy, hogy mennyi, mert a többieknek is fizetni kell. 

 

Dr. Petky Ferenc: A kötbér követelésük nem évül el? 

 

Gál Zsolt: A kötbér a telekadó mértékével egyösszegű.  A szerződés szerintük 2010. 

szeptember 30-án meghosszabbodott, így az 2014. szept.30-ig érvényes.  Átnyúlik a 

következő ciklusra is. A kivetett telekadóra vonatkozik a kötbér.  Amennyiben az 

adópolitikánk változik, akkor a kivetett adó mértékével egyösszegű a kötbér. Személy 

szerint vitatja ennek jogszerűségét. Ez az önkormányzatnak nagyon nagy hátrányt okoz, és 

nagy az érték különbözet is. Méltánytalan, hogy ők nem adnak semmit és mi lemondunk 

egy többszáz milliós követelésről. Látniuk kell, hogy nem a befektetői kör megbuktatása, 

ellehetetlenítése a cél; hanem az önkormányzat működő képessége. Minimum 75 millió Ft 

bevétel szükséges és akkor is csak  minimális felújítást, fejlesztést tartalmaz a 

költségvetésünk.  Azért is döntöttünk a telekadó bevezetése mellett, mert legkevésbé ez 

terheli a lakosságot; vagyoni típusú adónem, ez fogadható el legkönnyebben.  A szerződés 

előkészítését elkezdi,  pontosítani kell az összeget. Mostani telekadó 40 Ft,  10 Ft esetében 

mi a kompenzáció mértéke? 

 

Dr.Petky Ferenc: Ahogy a “túléléshez”, a költségvetés egyensúlyához szükséges. 
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Jármai Zoltán: Rendben van, most 2013-ra látjuk a számokat. De ha nagyon 0-ra hozzuk ki, 

akkor jövőre ugyanúgy törjük a fejünket, mert nem lesz pénzünk semmire. 

 

Horváth Tamás: Kompromiszumot javasol, mondjunk számot. 

 

Jármai Zoltán: Ha 10 Ft-ra levisszük, a minimális és a 40 közötti különbséget véve, 30 Ft. 

Ennek a fele 15 Ft. 

 

Horváth Tamás: Kész tények elé kell állítani: utaljon pénzt, írjon papírokat,  számlára fizessen 

pénzt.  Ha nem tetszik, akkor nincs megegyezés.  Szerezzen felhatalmazást és pénzt.  Ne 

beszélgessünk órákon keresztül. 

 

Szilágyi Károly  Szerinte ezt nem fogja aláírni Hegyi Gábor.  

 

Gál Zsolt: Ezek szerint a 25 Ft-os adómértéknek megfelelő különbség legyen a kompenzáció.  

Számszerűsíteni nem lehet, mert az adótitok. 

 

Horváth Tamás: Ő inkább konkrét számot javasol. 

 

Gál Zsolt: Szerinte a 10 + 15 Ft-os mérték elfogadható, vagy valamilyen beruházásunkhoz 

fizessen hozzájárulást. 

 

Horváth Tamás:  Legyenünk konkrétak; településfejlesztési hozzájárulást kérünk. 10 Ft-os 

telekadóra lemegyünk és még 15 Ft értékű támogatást beruházásra. Bízzuk meg a 

polgármestert, próbáljon megegyezni az elhangzott feltételekkel.  

 

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

határozatot hozta: 

25/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megegyezési szándékát kinyilvánítva megbízza a polgármestert,  

hogy folytasson egyeztető tárgyalást a Hegyi Gábor által képviselt  

konzorciummal arra vonatkozóan, hogy az összes általuk indított és az Ecseri Önkormányzat 

döntéseit támadó pertől álljanak el, a településfejlesztési szerződést közösen nyilvánítsák 

semmisnek.  

A testület kinyilvánítja szándékát egy új szerződés megkötésére. Ebben rögzítésre kerül az 

adómérték meghatározása a jelen önkormányzati ciklus végéig a fenti feltételek teljesülése 

esetén. Továbbá a szerződés része a konzorcium által fizetendő kompenzáció mértéke. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. II. 28. 

20.10 órától 20.25 óráig szünet   

 

Gál Zsolt: A polgármesteri beszámoló további része, hogy a Gyömrői Önkormányzat ma 

küldött egy megállapodás tervezetet. Ők már aláírták a január 22-ei képviselő-testületi 

ülésen hozott döntés értelmében.  Gyömrői Központi Orvosi Ügyelettel kötött megállapodás 

felmondásáról szól. Kérik az Ecseri Képviselő-testületet, hogy bízza meg a polgármestert, 

április 22-ei hatállyal mondja fel az ellátást. A mi ülésünk január 30-a, a felmondási idő 3 

hónap. Ha ma úgy dönt a testület, hogy felmondja a szerződést, akkor a határidő IV.30. A 

gyömrői ellátási kötelezettség megszűnik, egyébként sem tudják tovább ellátni. Erről már 
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Török doktor előzőleg tájékoztatta. Továbblépésről annyit tudunk, hogy a gyömrőiek 

egyeztettek, mekkora hozzájárulást fizessen az önkormányzat is a feladat ellátásba.  Tabányi 

Pál maglódi polgármesterrel egyzetettet.Ők nem kérnek anyagi hozzájárulást, a területi 

ellátási OEP plusz normatíva és a területi pénzért a maglódi ügyelet el tudja látni Ecsert és 

Gyömrőt is.  Szóbeli megegyezésünk is van Vecséssel, ha a maglódi vonal nem működik. 

Úgy nyilatkoztak, hogy ez nekik jelentős többletfinanszírozást jelent. Az ellátási 

kötelezettség OEP körzet finanszírozása elegendőnek látszik. Beszélt Tabányi polgármester 

úrral esetleges  önkormányzati kft. megalakításáról. Semmiképpen nem akarnak ebbe az 

irányba elmenni, különösen Gyömrővel nem. Elzárkóznak ettől.  

 

Jármai Zoltán és 

dr. Petky Ferenc:  Valahova mindenképpen kapcsolódni kell. Maglód közelebb van. 

 

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

határozatot hozta: 

26/2013./I.30./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a Gyömrői Központi Orvosi Ügyelettel kötött szerződést 

2013. IV. 30-ai határnappal közös megegyezéssel megszünteti. 

Megbízza a polgármestert a szerződésbontás aláírásával. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013.II.01-IV.30. 

 

Gál Zsolt: Az intézményi étkeztetéssel kapcsolatban döntött a testület a konyhai térítési 

díjakról. Viszont itt kifelejtettünk egy kérdést. Az iskola dolgozói már nem az 

önkormányzat dolgozói – pedagógusok, iskola titkár -, akik eddig az intézményi dolgozói 

díjat fizették. Kéri, hogy támogassa a testület, bár nem az ecseri önkormányzat 

munkáltatásával dolgoznak a tanárok - aki Ecseren tanítják az ecseri gyerekeket - de ők is 

intézményi térítési díjon fizethessenek. 

 

Barta Zoltán: Az étkezési térítési díjról szóló rendelet azt tartalmazza: gyerekek, vendégek, 

alkalmazottak számára mennyi a díj. A pedagógusok és az iskolatitkár már nem 

önkormányzati alkalmazottak, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

munkáltatása alatt vannak. Kérdés, mennyit fizessenek? 

 

Gál Zsolt: Javasolja az alkalmazottak részére megszabott díjat. 

 

Szeverné Cseke Csilla: Úgy gondolja, hogy nem akkora jelentős összegről van szó. Az iskola 

üzemeltetője továbbra is az önkormányzat, a tanárok helyi gyerekeket oktatnak, semmi nem 

változott. Ha jelentős lenne ez az összeg, akkor számolhatnánk vele plusz bevételként. 

 

Barta Zoltán: Azt is meg kell mondani, hogyan lehetne behatárolni ezt a kör, kire vonatkozik.  

A KLIK dolgozói közül kik azok azt igénybe veszik?  Akik az ecseri iskolában tanítanak?  

Pl.  jön egy óraadó, aki tart heti egy órát, ő is ennyiért eszik? 

 

Szeverné Csekei Csilla: Most két óraadó tanárunk van. 

 

Gál Zsolt: Ez igazából nem a mostani időszakban fog változni, hanem a következő tanévtől.  

A KLIK vezetője szerint nem gond, hogy egy-egy tanárt körbe küld majd a települések 

között. Azon szakok esetében, ahol kis óraszámban van a kötelező óra; pl. kémia vagy 
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fizika szakon ott nem lehet külsőst megbízni, hanem majd ide küldenek másik iskolából 

tanárt vagy innen tovább küldik, ha itt többletkapacitással rendelkezünk.  Azt gondolja, 

hogy aki a heti 20 vagy 15 órát itt tartózkodik, akkor az önkormányzat üzemeltetésében lévő 

konyhán az alkalmazotti díjon ebédelhessen. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Jelen jogszabály szerint van egy kötött munkaidő,  pl. heti 40 órának  

55-65 %-a a kötött munkaidő.   

 

Gál Zsolt: Javasolja a rendelet módosítását azok a pedagógusok és az iskolatitkár, aki heti 20 

vagy meghaladó óra munkarendben itt dolgozik alkalmazotti térítési díjon étkezhessen. 

 

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

alábbi rendeletét: 

2/2013.(I.30.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 2/2013.(I.30.) sz. rendeletét a 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló  

11/2010.(XI:17.) sz. rendelet módosításáról. 

1.§  

A rendelet 1. sz. függeléke az alábbiakkal egészül ki: 

1. sz. függelék 

Alkalmazotti térítési díjat fizetők: 

- konyhai dolgozók 

- óvodai dolgozók  (pedagógusok, dajkák) 

- Általános iskolában min. heti 20 órát dolgozó pedagógusok és iskolatitkár 

2.§ 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 

Gál Zsolt sk.  Barta Zoltán sk. 

polgármester   jegyző 

 

 

Gál Zsolt: Az Iskola energetikai pályázatunk végső stádiumához érkezett.  Előző rendkívüli 

ülésen hoztunk határozatokat, ami a  pályázaton való induláshoz szükséges.  A pályázatíró 

cég jogásza előkészített egy újabb szövegezésű határozati javaslatot azért, hogy a 

meghatározott feltételek és pontok szerepeljenek   Az előző határozatunkat pedig vissza 

kellene vonni. 

 

Barta Zoltán:  Felolvassa az új határozati javaslatot. 

 

Gál Zsolt: A beadási határidőt egy kicsit későbbre tették,  most február 11-e van 

meghatározva. A bírálatnál a beérkezési sorrend és a pontok a mérvadók.  Ma kaptuk meg az 

árazatlan költségvetést a tervezőtől.  Három ajánlatot kell beszereznünk.  Ezek még 

változhatnak, mert közbeszerzés kötelesek lesznek, ezért ez növekedni fog. Várhatóan a 230 

milliós keretet nem fogjuk meghaladni.  A tető cserére nincs lehetőség ennek a pályázatnak 

a keretében. Valamilyen kisebb javítások lehetnek, pl. lécek cseréje.  A cserép cseréje nem 

fér bele.  A beárazások után fogjuk látni a konkrét számokat.  A februári ülésünkön már úgy 

kell dönteni, hogy az önrészre elkölönított összeg meg legyen. Kéri továbbá az előző 

rendkívüli ülésen hozott határozat hatályonkívül helyezését. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

27/2013.(I.30.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a KEOP 5.5.0/B. iskola épületenergetikai fejlesztés pályázat 

beadásáról szóló 1/2013.(I.11). sz. határozatát visszavonja. 
Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

28/2013.(I.30.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  

KEOP-2012-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva című pályázati konstrukcióban pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat megvalósulási helyszíne 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. helyrajzi szám: 883.  

A tervezett beruházás teljes költsége megegyezik az elismerhető bekerülési költség 

(elszámolható költség) összegével a pályázattal megegyezően, melynek összege 

188.920.337 Ft, azaz Egyszáznyolcvannyolcmillió-kilencszázhúszezer-háromszázharminchét 

forint. 

 

A beruházás 85 %-ban támogatott (KEOP forrásból), mely igényelt összege a pályázattal 

megegyezően 160.582.288 Ft azaz Egyszázhatvanmillió-ötszáznyolcvankétezer-

kettőszáznyolcvannyolc forint. 

 

Az önkormányzat a beruházás fennmaradó 15 %-os részét saját forrásból biztosítja, melynek 

összege a pályázattal megegyezően 28.338.049 Ft azaz Huszonnyolcmillió-

háromszázharmincnyolcezer-negyvenkilenc forint. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 

elnyerése esetén a saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 

 

Gál Zsolt:  Kéri a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

29/2013.(I.30.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót és jóváhagyja  

a pénzügyi lekötéseket. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b) Bizottsági beszámolók 
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Szeverné Csekei Csilla: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen az  egyebek napirendek 

között volt téma, Petky doktor felvetése. 

 

Dr. Petky Ferenc: Többen jelezték, hogy a kőbányai busz elkerüli Vecsést, csak Vecsés 

végében a TESCO-nál áll meg. Miután kialakult a járási hivatal, a lakosok ott szeretnék 

intézni az ügyeket. Érdemes lenne tárgyalni a VOLÁN-nal, hogy ne az elkerülő úton 

menjen a busz, hanem betérjen Vecsésre. Nem minden járat, de kifejezetten a munkaidőben 

jó lenne. 

 

Gál Zsolt: A Maglódi és Vecsési polgármesterrel, valamint a kormánymegbízott Tarnai  

Richárt úrral és a járási hivatal vezetőjével Azari Zsuzsannával is beszéltek erről; közösen   

egyeztessünk a VOLÁN-nal. A megbeszélésen elhangzott az is, hogy Tabányi úr 

kezdeményezte a járási hivatalnak legyen kirendeltsége Maglódon is, aki tudja fogadni az 

Ecserieket.  Idén decemberben meglesz a kormányablak is Vecsésen  a Market-Centrálnál.  

Ha hozzájárulnak a maglódi kormányablakhoz, akkor ott is lesz. Ez ügyben a járási vezető 

is lobbizni fog.   Ettől függetlenül jelezzük a VOLÁN-nak, legyen egy-egy járat napközben 

abba az irányba és vissza. A problémát ez teljesen nem oldja meg.  A régi 4-es, most 400-as 

úton a busz a Telepi útnál tudja leteni az utasokat, mert nincs megállója. A helyi 

közlekedési busz nem megy el a hivatal előtt. Ebből a szempontból nehéz a megközelítés.  

Üllőnek és Maglódnak is probléma ez.  Ha sikerül a VOLÁN-nal megegyezni, hogy egy 

hosszabb utat vállaljon be, nem tudja eredményes leszs-e? Több körben beszélt már Szlahó 

Csaba vecsési polgármesterrel erről a kérdésről. 

 

Horváth Tamás: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalt más napirendet. 

 

 

22.) Képviselői kérdések, vélemények 

-- 

23.) Egyebek 

-- 

 

Gál Zsolt: Köszöni a képviselők munkáját, 20.49 órakor lezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


