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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án 

18.09 órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester: Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

 

Horváth Tamás, Hosszú János, Jármai Zoltán, dr.Petky Ferenc, Szeverné 

Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Azari Zsuzsanna   Vecsési Járási Hivatal vezetője 

Dévényi Gáborné  Művelődési Ház vezetője 

 

Később érkezett: dr. Petky Ferenc és Jármai Zoltán képviselők  

 

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

határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, melyet javasol az alábbi pontokkal 

kiegészíteni:  a gépjárműadó fizetési határidejéről szóló rendelet megalkotása, valamint a 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. A beszámolók előtt kéri tárgyalni a 

két új pontot.    

 

1.) A Járási Hivatalvezető bemutatkozása  

 Előadó:Azari Zsuzsanna hivatalvezető 

 

2.) Ecser Sport Egyesület tájékoztatója  

 Előadó: Szilágyi József elnök 

 

3.) Az 1. számú Háziorvosi körzet támogatási ügye  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.) A háziorvosi rendelőben történő vérvétel támogatásának ügye  

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

5.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó:Gál Zsolt polgármester 

 

6.) 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.) 0140/8 és 0140/9 hrsz-ú területek GKSZ  övezetbe sorolási szándéka 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.) A tankerülettel kötendő szerződés megtárgyalása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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9.) A Vecsési Gondozási Központ beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.) Civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11) Irodai szolgáltatások igénybevétele a Művelődési Házban 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

12.) Magyarország legszebb konyhakertje pályázat 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

13.) Az EKO Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

14.) Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves pályaépítési pályázata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.) Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 

Mikrotérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.) Energetikai pályázatokkal kapcsolatos ügyek 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.) Majális előkészítése 

 Előadó: Dévényi Gáborné igazgató 

 

18.) Közbeszerzés a Széchenyi utca felújítására 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

19.) Telekadóval kapcsolatos ügyek 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

20.)Pályázati hozzájárulási kérelem 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

21.) A gépjárműadó fizetési határidejéről szóló rendelet 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

22.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

23) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

24.) Képviselői kérdések, vélemények 
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25.) Egyebek 

 

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

 

1.) A Járási Hivatalvezető bemutatkozása 

 

Gál Zsolt polgármester:  Köszönti a megjelenteket, bemutatja a Vecsési Járási Hivatal 

vezetőjét Azari Zsuzsannát.  

 

Azari Zsuzsanna: 2013. I. 1-től a vecsési hivatal vezetőjének nevezték ki; azóta itt 

munkálkodik.  27 évet dolgozott a közigazgatásban a XIX. kerületi önkormányzatnál. Más 

munkahelye nem volt, ott viszont minden munkaterületen dolgozott.  Köszöni a 

polgármester és a jegyző segítségét, hogy elindulhatott a járás munkája Ecseren egy 

ügysegéddel. Reméli a heti egy alkalomnál hosszabb időre módosulhat a személyes jelenlét. 

Jelen pillanatban így működik, de ha ez kevésnek bizonyul, akkor kéri a lakossági jelzések 

továbbítását. Amennyiben növekszik az ügyforgalom és a lakossági megkeresések száma, 

próbálnak változtatni. A cél az, hogy az átmeneti időszakot követően minél gördülékenyebb 

legyen a lakosok kiszolgálása. Reggel 8-tól este 8-ig Vecsésen a törzsirodán az 

Okmányirodában lehet folyamatosan ügyet intézni. Amint elkészül, a névjegykártyáját 

eljuttatja a polgármester úron vagy a jegyző úron keresztül a képviselőkhöz. 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszöni a bemutatkozást, virágot ad át Azari Zsuzsannának.  

 

Azari Zsuzsanna 18.13 órakor távozik az ülésről. 

 

 

2.) Ecser Sport Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Szilágyi József elnök jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt 

nem tud jelen lenni az ülésen.  Esetleges kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Hosszú János képviselő:  A sportpálya öltözője körül elkészült-e a vízvető? 

 

Gál Zsolt polgármester: Tudomása szerint még nem készült el. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Még nem volt rá fedezet, mert az öntöző rendszer kiépítése 

elvitte a pénzt.  Felázni nem tud az épület, de nem ártana, ha ezt is meg tudnák csinálni. 

Zártszelvényes zárás van a homlokzat burkolaton, felázni nem tud. 

 

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

elfogadásra javasolja a Sport Egyesület tájékoztatóját. 

 

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

határozatot hozta: 

26/2013.(II.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecser Sport Egyesület 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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3.) Az 1.sz. háziorvosi körzet támogatási ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Varga Ágnes doktornővel van egy szerződésünk, melyben támogatjuk 

az 1.sz. Háziorvosi körzetet. A doktornő kéri ennek a megállapodásnak a módosítását oly 

módon, hogy a 100 eFt-os támogatást 10 eFt-ra csökkentsük le. További módosítást is 

javasol; a feladatellátási szerződés mellékletében rendelkezünk, hogy milyen rendelő 

fenntartási tételeket fizet az önkormányzat és melyeket ő.  Varga doktornő kéri, hogy a gáz 

fogyasztást 800 m
3
-ig, valamint a telefonelőfizetés díját az önkormányzat vállalja át, míg ő a 

rendszergazda díját venné át. A felsorolt módosítások az önkormányzatnak évente 1 millió 

400 eFt-os megtakarítást jelentenének. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag támogatta a 

megállapodás módosítását oly módon, hogy az önkormányzat fizesse a továbbiakban a 

gázfogyasztást 800 m
3
-ig és a telefon előfizetést. Az informatikai szolgáltatás térítését 

szüntessük meg. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyöntetű szavazással ugyanezen 

értelmű döntést hozott. 

 

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

határozatot hozta: 

27/2013.(II.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

egészségügyi alapellátási feladatokkal kapcsolatos költségek viseléséről 

kötött megállapodást az alábbi módosításokkal hagyja jóvá: 

2. pont  Az Önkormányzat 2013. március 01. napjától a Feladatellátási szerződés 10. 

pontjában meghatározott telephely vonatkozásában az alábbi költségek megfizetését 

vállalja:   

 a.) a gázszolgáltatás  évi 800 m
3
-ig 

 b.) a telefon előfizetési díj 

 c.) az ivóvíz- és csatorna költségek 

 d.) a szemétszállítás díja 

 e.) a villamos energia költségek a jelenlegi átlagfogyasztásnak megfelelő maximum 

     értékben 

3. pont c) alpont  a Háziorvos 2013. március 01. napjától az alábbi költségek megfizetését 

vállalja a Feladatellátási szerződés 10. pontjában meghatározott telephely 

vonatkozásában: 

 a.) a gázszolgáltatás  évi 800 m
3
 feletti fogyasztási díja  

 b.) a telefon beszélgetési díja 

 c.) az informatikai rendszergazda díja 

 d.) a veszélyes hulladékszállítás 

 e.) a takarítás 

A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés 

aláírására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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Gál Zsolt polgármester: Az OEP finanszírozás kiegészítésünkről is dönteni kell; itt is 

javasolja, hogy jövő februárig 2014.II.28-ig határozzuk meg ezt az összeget.  

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

határozatot hozta: 

28/2013.(II.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

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

2013.01.01-től 2014. II. 28-ig az OEP finanszírozás kiegészítése képpen  

10.000,- Ft havi fix összegű támogatást nyújt. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. 01. 01-től 2014. II. 28-ig 

 

18.19 órakor megérkezik dr. Petky Ferenc képviselő. 

 

4.) A háziorvosi rendelőben történő vérvétel támogatásának ügye  

 

Gál Zsolt polgármester: A helyben történő vérvételt 12-12eFt-al támogatjuk mindkét 

körzetben. Az előterjesztésben csak Varga doktornő kérése szerepel, de javasolja továbbra is 

a másik rendelő számára a támogatást. 

 

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

helyben történő vérvétel támogatását mindkét körzetben. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek II.28-ig körzetenként 

biztosítsa a 12 eFt-ot. 

 

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

határozatot hozta: 

29/2013.(II.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a helyben történő vérvétel költségeire a háziorvosok részére 

az Önkormányzat 2013. 03. 01-től 2014. 02.28-ig körzetenként  

br. 12.000-12.000 Ft támogatást  nyújt. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. III. 1.-2014. II. 28. 

 

 

5.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden évben a munkaterv szerint több alkalommal is módosítjuk a 

költségvetési rendeletünket. Az utolsó módosítás most esedékes. 

 

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

módosításának elfogadását. 

 

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

megalkotta az alábbi rendeletét: 

3/2013.(II.20.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 3/2013.(II.20.) számú rendeletét  
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 a 2012. évi költségvetésről szóló4/2012.(II.15.) számú 

rendelet módosításáról.  

1.§.  

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

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:  

591.170 e Ft bevételre  

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

A kiadáson belül fejlesztési céltartalékot: 2.202 e Ft-ra  

 egyéb céltartalékot: 70.154 e Ft-ra  m ó d o s í t j a.  

2.§.  

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

Az önkormányzat kiadásain belül: eFt összegre  

-személyi jellegű kiadásokat  207.244  

-munkaadókat terh. jár. és szociális 

hozzáj.adót  

54.001  

-dologi kiadásokat  143.617  

-szociálpolitikai és egyéb 

támogatásokat  

27.392  

-egyéb működési célú kiadásokat  43.896  

-beruházási kiadásokat  34.468  

3.§.  

Ez a rendelet 2013. 01.21. napján lép hatályba.  
 Gál Zsolt sk.  Barta Zoltán sk.  

 polgármester  jegyző 

 

 

6.) 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság  3 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal 

javasolja elfogadásra a 2013. évi költségvetési rendeletet. 

 

Hosszú János képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen nem kapott még teljes képet a felmerülő 

kérdéseire.  Az idén minden intézményhez átkerült az áfa megjelenítése, de annak a 

számításával nincs megelégedve. Az előző évi tervezésnél még egyben jelent meg ez az 

összeg. 

 

Pokornyi Róbertné: 2012-től az új Áht. szerint önálló költségvetési szervenként működhetnek 

az intézmények.  Tavaly még a Polgármesteri Hivatalhoz volt tervezve ez az adat, de a 

jogszabályi változás miatt már le kellett bontani intézmnyekre. Ezt év végén az előírások 

szerint a rendelet módosításnál az intézményekhez átcsoportosítottuk. 

 

Hosszú János képviselő: Ha jól értette, akkor tavaly még tervezésnél a hivatalnál volt az áfa, 

nem jelent meg az intéményeknél?  A 2012. évi tervezetben így szerepel, de  most a 

költségvetésben először került oda a ténylegesen.  

Ezáltal felvetődött, hogy az intézményeknél megjelenő tételeket nézve miként került 

megjelenítésre a bevételi oldalon is és a kiadási oldalon is más-más számokkal az áfa? Pl. a 

2. sz. óvoda kiadási számainál hozzákerült az áfa mint tétel. 
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Pokornyi Róbertné:  Akkor keletkezik áfa befizetés, amikor az intéménynek olyan jellegű 

tevékenysége van; pl. ingatlan bérbeadás. A 2. óvodának nincs befizetési kötelezettsége, 

mert nincs olyan jellegű tevékenysége, amely áfa befizetési kötelezettséggel jár. 

 

Hosszú János képviselő: Az iskolában nagyon nagy mértékű áfa jelentkezik?  

Közbevetésre helyesbít: Nem az iskoláról, hanem a konyháról beszélünk. 

 

Pokornyi Róbertné: A szabály szerint a konyhánál azért jelentkezik nagyobb számban az áfa, 

mert az élelmezés esetében ott jelentkezik az étkezési térítési díjak befizetésénél. Ezért itt 

van jelen az áfa befizetés is.  

 

Hosszú János képviselő: A költségvetés tervezésnél minden intézménynél a vízmű díjaknak, a 

gáznak, az írószernek, stb. az áfája jelentkezett.  Az áfa befizetés csak az önkormányzatnál 

volt eddig? 

 

Pokornyi Róbertné: Magyarázatként elmondja, hogy amikor vásárolunk egy készletet, annak 

van nettó értéke és áfa vonzata. Ezt nevezzük kiszámlázott áfának.  Valamely dolog 

könyvelésénél – készletben történő megjelenítésnél – bevételi oldalon is megjelenik, de 

ugyanakkor ez kiadás is,  Áht. szerint bruttó módon kell terveznünk. 

 

Hosszú János képviselő: Az önkormányzat kiadásainál felsorolja az 50-es főkönyvi soron 

milyen tételek szerepelnek. Az  56-oson látja ezen dolgok áfáját. Mivel a bevételi oldalnak 

külön főkönyvi sora van; nem érti ugyanarra az oldalra miért került mindkettő áfa 

feltüntetése?  A konyhánál miért nőtt meg a dologi kiadás több, mint háromszorosára?  A 12 

millió Ft anyagbeszerzésnek létrejön egy áfája, ami jelen esetben  3 millió 240 eFt,  és ehhez 

jön + az eladott élelmiszer áfája még 3 millió Ft. Nem érti, hogy ha eddig is ott volt az áfája 

a beszerzett anyagoknak, és a bevételnek 3 millió 900 eFt áfája is ott  volt, akkor ebből hogy 

lett 10 millió Ft feletti összeg?   

 

18.28 órakor megérkezik Jármai Zoltán képviselő. 

 

A képviselőktől számok hangzanak el az áfa számítással kapcsolatban. 

 

Pokornyi Róbertné: A költségvetés  Tervezési segédletében megmutatja a készletek áfáját 

hogyan kell megjeleníteni; ez tételesen le van egyeztetve. Ebből az egyeztetésből jött ki az 

összeg.  Ez tartalmazza az 5.980 eFt-ot, amit a NAV-nak befizetünk.  A bevételi oldalon 

látható a büfé, ill. a konyha bevétele, valamint az egyéb bevételek; a három összeg adja ki az 

5,980 eFt-ot.  A bevételi oldalon és a kiadási oldalon is hozni kell.  Amikor befizetik az 

étkezési díjat áfával együtt fizetik, ez bruttó összeg. De mivel be kell fizetni az áfát az 

államnak, akkor a kiadási oldalon is meg kell jeleníteni. A kiszámlázott termékek áfája és a 

befizetés is szerepel az anyagban. 

 

Hosszú János képviselő: Sokat halljuk, hogy az állam elvonta az szja-t és a differenciált 

kiegészítést, valamint a 60 %-os gépjárműadót.  Nagyon sok az elvonás. De ő úgy látja, 

akárhogy számolva az iskolai pedagógusok bérét és az önkormányzati megszűnt dolgozók 

bérét tekintve levonjuk ezt az összeget; nem kerültünk mínuszba. Részletes számításait 

ismerteti.  Összesen elvont a Kormány 82 millió Ft-ot; ezzel szemben az iskola bére 84 

millió, továbbá a járáshoz átkerült 2 embernek a bére és annak vonzatai kb. 4-5 millió Ft 
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volt. Ezek alapján az embereknek nem úgy kellene elmondani, hogy az állami elvonások 

mínuszba van az önkormányzat. 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyaból is látható, hogy az elmondott számok nem 

pontosak. Tavaly 168 millió Ft volt az állami támogatás, ezzel szemben 80 millió 57 ezer Ft  

a mostani.  A pedagósusok bérén kívül még ott van a technikai dolgozók bére is. A 

gépjárműadó tekintetében a tervezési elvárt összeg a 30 millió Ft, de nem tudható, hogy 

ebből mekkora összeg fog befolyni. 

 

Hosszú János képviselő: A kalkulált adatokból tudott számolni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az utolsó rendelet módosítás a tényadatokat tartalmazza.  A tavalyi 

összeg látható a költségvetési rendelet soraiból, illetve hogy mennyi lesz idén, csak tervezet 

mutatók alapján irányadó. Ez 50 millióra van tervezve,  ennek 60 %-a 30 millió Ft.  A 

fennmaradó 20 millió ténylegesen befolyt adó összege, de ez nem biztos, hogy idén is 

befolyik.   

 

Hosszú János képviselő: Ennek ellenére úgy véli, hogy nem kellene ennyire rossz a képet 

festeni a Kormány intézkedésekről. 

 

Gál Zsolt polgármester: Senki nem fest rossz képet a kemény intézkedésekről, csak arról 

beszélünk, hogy átalakulás folyik. Polgármesterek és jegyzők szerint 150 milliárd forintra 

rúg az elvonás. Nemcsak ezek a tételek kerültek elvonásra a költségvetésben. Az iparűzési 

adó bevétel alapján lesz egy negatív számunk, ami az adóerőképesség számítás alapján x 

millió Ft elvonást jelent. A kormányzati szándék alapján a normatív támogatás átalakulása 

helyett feladat alapú finanszírozás lép életbe. Szépíthetjük ugyan a dolgot, de tény, hogy az 

idei évben a költségvetésből átadott összeg kevesebb, mint tavaly. Ezzel nem a Kormány 

intézkedését kritizáljuk, nem is szeretnénk, ezek tények. Bízunk benne, hogy az év folyamán 

ezek helyükre kerülnek. Kaptunk olyan ígéretet, hogy az adósság konszolidációból való 

kimaradásunk valamelyin módon kompenzálásra kerül. Reméljük ez ténylegesen 

megtörténik. A bérek tervezése még csak májusig van meg, sok az ismeretlen tétel. 

 

Hosszú János képviselő: A feladatalapú  támogatás 16 millió Ft-tal magasabb összegre van 

jelölve. Ráadásul  két dolgozó bére is felszabadult. 

 

Gál Zsolt polgármester: A különbséget kiszámíthatjuk úgy is, hogy ugyan  több feladat 

elvonásra került.  A járáshoz átkerült két dolgozó bére ugyan nem terhel minket, de az 

általuk ellátott feladatok jelentős részben maradtak az önkormányzatnál. Jól mutatja, hogy 

tavaly iktatva 17690 db ügyiratunk volt. Központilag elvontak 2 főállású dolgozót, és  

elvontak 40 db ügyet a járási hivatalhoz; amiből  ténylegesen átvettek 25 db-ot.  A 

fennmaradó kb. 17650 db ügyet itt hagyták és ezen kívül plusz feladatokat is kaptunk.  

Mindezek elláttatása tovább nehezíti a helyzetünket.  Ezt a vitát lezárja. Most napirenden a 

testületnek a 2013. évi rendelet alkotása van. Ezért szavazásra bocsátja a bizottsági 

javaslatokat. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – megalkotta 

az alábbi rendeletét: 

4/2013.(II.20.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 4/2013.(II.20.) számú a 2013. évi költségvetésről 
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szóló rendeletét. 

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 

2011.évi CXCV.tv.23.§ /1/ bekezdése alapján a 2013.évi költségvetésről az alábbi   

rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 

1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Önkormányzatra,  

annak önállóan működő intézményeire, szolgálataira és szakfeladataira, valamint a 

Polgármesteri Hivatalra, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre terjed ki. 

2.§. Az államháztartási törvény 23.§.(1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alapján a 

Képviselő-testület a rendeletében a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állapítja meg. 

3.§. Az államháztartási törvény 23. §. 2. bekezdés a) pontja alapján a kiemelt előirányzatok 

száma  mellett a K betű a kötelező feladatokat, a V betű az önként vállalt feladatokat, az Á 

betű az államigazgatási feladatokat jelenti. Valamennyi bevételünk kötelező bevétel. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

4.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

 473.659 e Ft bevétellel 

 473.659 e Ft kiadással  hagyja jóvá. 

A kiadáson belül általános tartalékként: 5.000 e Ft-ot 

 fejlesztési céltartalékként: 5.000 e Ft-ot 

 egyéb céltartalékként: 103.902  e Ft-ot k é p e z  

5.§. Az önkormányzat kiadásain belül: 

  eFt 

-személyi jellegű kiadásokat 113.479 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  29.229 

-dologi kiadásokat 121.286 

-szociálpolitikai és egyéb támogatásokat 15.635 

-egyéb működési célú kiadásokat 37.020 

-beruházási kiadásokat 38.858 

-felújítási kiadásokat 2.000 

-egyéb felhalmozási kiadásokat 2.250 

összegben  határozza meg. 

 

A költségvetési létszámkeretet  49 fővel , a közfoglalkoztatást 3 fővel hagyja jóvá. 

 Polgármesteri Hivatal :  13,5 fő 

 Önkormányzati jogalkotás  1 fő 

 1.sz. óvoda:  7 fő 

 2.sz. óvoda: 14 fő 

 Általános Iskola:   3 fő 

 Napközi Otthon:  1 fő 

 Művelődési Ház:  3 fő 

 Védőnői szolgálat:  1,5 fő 

  Önkormányzati Konyha:  5 fő 

 

Az önkormányzat bevételi előirányzatát részletesen az 1. sz. melléklet, a kiadási 

előirányzatokon belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmény kiadásait a 2. sz. 

melléklet, az önkormányzathoz tartozó önállóan működő intézmények kiadásait a 3. sz. 

melléklet, az önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok kiadásait a 4. sz. 

melléklet, a felújítási kiadásokat részletesen az 5. sz. melléklet, a fejlesztési kiadásokat 

részletesen a 6. sz. melléklet, a céltartalékot a 7. sz. melléklet, a hitel állomány alakulását a 8. 
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sz. melléklet, a mérlegszerű tájékoztatást a 9. sz. melléklet, a felhasználási ütemtervet a 10.sz. 

melléklet, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 

bevételeit a  11.sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet, a többéves 

kihatással járó döntések évenkénti kimutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Végrehajtási szabályok 

6.§. Az előirányzat módosítások tekintetében az államháztartási törvény 34-35.§-a, illetve az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 

42-43. §-ai az irányadóak. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ /1/ bekezdése alapján „ A helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a 

Képviselő-testület dönthet.” 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján „ A helyi 

önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 

meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás 

között átcsoportosíthatók. 

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-

módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.” 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (4) bekezdése alapján „ A 

képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján-az első negyedév kivételével- 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési 

rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés- a helyi önkormányzatot érintő módon- a 14.§.(3) 

bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait 

zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 

Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 

7.§. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület 

dönt, a polgármester előterjesztése alapján. 

8.§. Az Államháztartási törvény 23.§.(2) bekezdés h) pontja alapján a polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) 

bekezdés szerinti értékhatára 500.000.-Ft. 

9.§. A költségvetésben gazdasági eseményenként az 100.000.-Ft.értékhatárt meghaladó 

vásárlások esetén a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést, melyen előzetesen jogi 

ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges.  

10.§.  Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős. 

A végrehajtást a polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal bonyolítja le. 

11.§. Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az 

intézményvezetők felelősséggel tartoznak. 

12.§. A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési 

és tárgyi eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához. 

A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési rendeletek 

módosításakor - a konkrét összegek ismeretekor - határozza meg. 

13.§. Az intézmények részére megállapított személyi juttatások előirányzata a dologi kiadások 

terhére nem növelhető. 

14. §. Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor 

a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az 

átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többlet utazási költséget eredményez. 

Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, 

valamint csomag díj kifizetésére. 
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Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói , illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, 

valamint üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető. 

Esetenként reprezentációra, élelmiszer vásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására 

engedélyezhető a vásárlás. 

15.§. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók béren kívüli (cafetéria) juttatásának 

összege évi bruttó 200.000 Ft, míg a 4 órában foglalkoztatott munkavállalóké bruttó 100.000.-

Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott cafetéria elemek közül. 

16.§. A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való 

rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti. 

17.§. A 2012. évi pénzmaradványból a hiány belső finanszírozására működési célra 19.524 

eFt-ot, míg fejlesztési célra 145.049 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat. 

18.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök lekötött 

betétben történő elhelyezésére maximum 6 hónap időtartamra a soron következő Képviselő-

testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett a számlavezető 

PátriaTakarékszövetkezetben, az OTP gyömrői Fiókjában, valamint a CIB Bankban attól 

függően, hol magasabb a hozam. 

19.§. Ez a rendelet 2013. 02.21. napján lép hatályba, de rendelkezését 2013. 01. 01-től kell 

alkalmazni. 

20.§. A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős. 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Még egyszer felhívná a képviselők figyelmét, hogy a költségvetés 

kiküldésekor vastag betűvel kiírva kértük: ne a testületi ülésen tegyék fel a kérdéseiket, 

hanem közvetlenül a Polgármesteri Hivatalban megkeresve akár személyesen, akár 

emailban.  A módosításokat is a bizottsági ülések előtt kértük. 

 

Ehhez a napirendhez még egy határozati javaslatot szeretne szavazásra bocsátani. Felolvassa 

az előterjesztést. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az előterjesztés azért készült, mert a stabilitási törvényben a 45. §-ban 

szerepel: Az adósságot keletkeztető ügyletekről az önkormányzatoknak 3 évre előre  

nyilatkozniuk kell, meg kell határozniuk. 

 

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

határozatot hozta: 

30/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a jelenlegi fejlesztési célok ismeretében kinyilvánítja,  

hogy adósságot keletkeztető ügyleteiből  eredő fizetési  

kötelezettségei 2014-2016. években nem keletkeznek. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013.II.21-től folyamatosan 

 

 

7.) 0140/8 és 0140/9 hrsz-ú területek GKSZ  övezetbe sorolási szándéka 

 

Gál Zsolt polgármester: a kiküldött anyagban látszik, hogy a terület tulajdonosai az 

egyezségnek megfelelően a tartozásukat rendezték.  Eljutottunk oda, hogy a gazdasági 
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övezetbe sorolását fontolóra vegyük. Az agglomerációs törvényben a területek arányai 

eléggé kötöttek. Most nem tudható, hogy elvégezhető-e az átsorolás?  Kérdés, elmenjünk 

ebben az irányba? 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Pestterv Kft 

megbízását, amennyiben az átsorolásnak nincs akadálya, akkor a polgármester tárgyaljon a 

terület tulajdonosaival a területrendezési szerződésről. 

 

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

határozatot hozta: 

31/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a Pestterv Kft-t, hogy a 0140/8. és a 0140/9. hrsz.-ú 

területre vonatkozó szabályozási feltételeket vizsgálja meg. 

Amennyiben a gazdasági övezetbe történő átsorolásnak nincs 

akadálya, a testület a terület tulajdonosaival egyeztetni kíván 

a Településrendezési Szerződés feltételeiről. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

8.) A tankerülettel kötendő szerződés megtárgyalása 

 

Gál Zsolt polgármester: A tankerülettel kötendő szerződésünk arról szól, hogy az iskola 

fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette. Az előző évi 

információkhoz képest időközben más is történt. Lényegében a pedagógusok és a közvetlen 

munkát segítő – iskolatitkár -  bérét és annak összes járulékfizetési kötelezettségét átveszik. 

De az üzemeltetést biztosító dolgozók bérét nem. Ez utóbbit áthárítják az 

önkormányzatokra, erre nincs központi forrás.  A feladat ellátásához egyébként nagyjából a 

helyi adó bevételek fogják a forrást megteremteni. A KIK –kel való együttműködésünknek 

ez a szerződés lenne az alapja; ill. két szerződésről van szó. Azt jelezte a vecsési tankerület 

vezetője, hogy ügyvéddel is átnézetik. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta az ügyet. A 

szövegezésben további egyeztetésre szorulnak az alábbi pontok: az iskolában bármely 

hirdetmény kihelyezésére engedélyt kell kérni. Ez problémás lehet pl. az étkezési térítési 

díjakat minden egyes alkalommal ki kell függeszteni, egy évre nem lehett összesűríteni az 

ilyen kéréseket.  Az önkormányzat köteles a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről 

gondoskodni. Ennek anyagi forrása nem tisztázott. Kitétel továbbá, hogy tulajdonosi 

ellenőrzést – ő engedélyükkel évente csak egy alkalommal lehet végezni az intézményben.  

Mivel az üzemeltetés az önkormányzat feladata, problémásnak ítélték meg ezt a korlátozást.  

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata, hogy a szerződés aláírására bízza meg a testület 

az esetleges módosítások után. Egyébként a szóbeli egyeztetés már megtörtént. Molnár 

Monika tankerületi vezető úgy nyilatkozott, hogy rugalmasan lesz kezelve a kérésünk. De 

megpróbáljuk írásban is rögzíteni. 

 

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

határozatot hozta: 

32/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 
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Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerülettel 

kötendő az általános iskola ingyenes használatra vonatkozó szerződését a 8., 19., 31. pontok 

egyeztetése után elfogadja; egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

9.) A Vecsési Gondozási Központ beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: A vecsési gondozási központ küldött a 2012. évi tevékenységéről 

részletes beszámolót. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót. 

Tudni kell róla, hogy jelenleg ecseri lakos nem vesz részt az ellátásban. 2 főre lenne 

lehetőség, de egyelőre nincs igény. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a 

testületnek a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

33/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a Vecsési Gondozási Központ 2012. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadta. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10.) Civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző évihez hasonlóan javasolja a civil szervezetek támogatására 

pályázatot kiírni. Az önkormányzat két éve pályáztatási rendszert dolgozott ki;  az összes 

Ecseren működő civil szervezet pályázatot nyújthat be támogatásra. A pályázati adatlap 

kitöltése után max. összeg 1,5 millió Ft keretösszegig. A támogatások odaítéléséről a 

következő ülésen döntenénk. Az elszámolás mindig az adott tárgyév december 31-ig szól és 

március 5-ig kellene beadni a pályázatukat a szervezeteknek. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen javasolja a 

pályázat kiírását. 

 

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

határozatot hozta: 

34/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki az ecseri civil szervezetek támogatására,  

melynek beadási határideje 2013. március 5-én 16.00 óra 

A pályázatok elbírálására a képviselő-testület márciusi ülésén kerül sor. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. III. 14. 
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11) Irodai szolgáltatások igénybevétele a Művelődési Házban 

 

Gál Zsolt polgármester: Kamarás Zoltán  megbízatása februárban lejár. Javasolják, hogy még 

az átmeneti időben  - a művelődési ház igazgatójának betegállományos időszakára – , ill. a 

közcélú foglalkoztatotti  alkalmazás pályázat eredményének ismeretében hosszabbítsák meg 

Kamarás Zoltán foglalkoztatását. A művelődési ház zavartalan működéshez szükséges a 

munkája.  Amennyiben továbbra is szükség van erre, akkor az igazgatóasszony a következő 

ülére dolgozza ki ennek feltételeit. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja Kamarás Zoltán 

alkalmazását III. 31-ig napi 6 órában. A további foglalkoztatás ügyében az igazgató 

előterjesztésében szereplő indokok meghallgatása után dönt a testület. Mivel számlás 

viszonyról van szó, a 8 órás összeg helyett a 6 óra arányában javasolja az alkalmazást. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A bizottság azt javasolta, hogy az intézményvezetője 

alkalmanként, saját bevételéből fedezze az irodai szolgáltatás biztosítását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát miszerint  még 

egy hónapra meghosszabbításra kerüljön a foglalkoztatás napi 6 órás időtartamban. Az 

igazgató gondolja át és írja le elképzeléseit, az  intézményi bevételből tudja-e fiannszírozni. 

 

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

határozatot hozta: 

35/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

hozzájárul, hogy a Művelődési Ház zavartalan nyitvatartása 

érdekében irodai szolgáltatás igénybevételét Kamarás Zoltán  

6 órás foglalkoztatásával 2013.III.31-ig biztosítsa.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: 2013.III.01-től III.31-ig 

 

 

12.) Magyarország legszebb konyhakertje pályázat 

 

Gál Zsolt polgármester:  Karcag város minden magyarországi önkormányzatot csatlakozásra 

hívott fel “legszebb konyhakert”-re lehet pályázni.  A feltételek és bírálati szempontok is 

leírásra kerültek.  A biotermesztés alkalmazása előnyben részesül.  A jelentkezési határidő 

április 16.  Mi is meghirdethetjük, ill. a részvétel lehetőségét biztosítsuk.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság nem tárgyalta a témát. 

 

Gál Zsolt polgármester: A szándéknyilatozat még nem jelent elkötelezettséget.  Ha 

meghirdetjük és a lakosok csatlakoznak, akkor a lehetőséget ezzel biztosítjuk.  Kéri az 

észrevételeket! 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Nem lesz sok együtt a két pályázatunk?  A szép kert, tiszta 

környezet az általunk indított kezdeményezés. 
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Barta Zoltán jegyző: Azért javasolta napirendre tűzni, mert nem látta egyezőnek a két célt. Ez 

utóbbi kifejezetten a konyhakertről, kulturnövény termesztésről szól. Az önkormányzati 

pályázat a viragos kertek, udvar, utcafront képét hivatott díjazni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Közbevetésre reagálva elmondja: a bírálati szempontok szerepelnek a 

kiírásban, valószínűleg a karcagiak fognak dönteni. Bár ez nem derült ki egyértelműen a 

kiírásból.  

 

Horváth Tamás képviselő: Ne fosszuk meg a lehetőségtől azokat, akik esetlegesen kedvet 

kapnak. Lényeges, hogy ne nekünk kelljen bírálni. A Cserfában jelentessük meg a pályázati 

lehetőséget.  

 

Hosszú János képviselő:  Véleménye szerint, mivel fotót is kérnek, ők fogják eldönteni a 

díjakat. A fotó a bírálathoz segítség. 

 

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

határozatot hozta: 

36/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

csatlakozik a Karcag város által kezdeményezett 

“A legszebb konyhakertek” országos mintaprogramhoz. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: jelentkezés  2013. IV. 15-ig 

 

 

13.) Az EKO Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előírásoknak megfelelően az önkormányzati kft-nél felügyelő 

bizottságot kell választanunk.  Várhatóan a jövő hónapban az EKO Kft. nonprofit kft-vé 

való átalakulása is lebonyolódik, a cégbíróságnál van az ügy. Az felügyelő bizottság 

tagjainak megválasztásához a képviselőktől tájékozató adatot kérne, ill. szavazatokat. Az 

általa javasolni kívánt személyek előzetesen szóban hozzájárultak a tagságukhoz. Három főt 

javasol tagnak, de esetlegesen - amennyiben 4 tagot is tudunk jelölni -, akkor kibővíthető a 

bizottság. A három jelöltje dr. Gózoni Gábor, Turcsik István, Szever Pál.  A feladatuk abban 

állna, hogy a mérleg elfogadásához az anyag előkészítésében résztvegyenek, ill. a kft. 

nagyobb döntéseinél a testület elé terjesztendő anyaghoz segítséget nyújtsanak.  

Amennyiben a testület elfogadja a jelölteket, akkor meg tud alakulni a felügyelő bizottság.  

Előzetesen tárgyalt  Horváthné Weisz Katalinnal is, aki még nem adott igenlő választ.  

Amennyiben vállalja, őt is szeretné jelölni a felügyelő bizottságba. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Bizottság tárgyalta-e a napirendet?  

 

Gál Zsolt polgármester:  Említési szinten beszéltek erről. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ez igen nagy horderejű kérdés. A Pénzügyi Bizottságnak 

kötelező lett volna megtárgyalni ezt a témát. Nem tudja, hogyan nyilatkozatak a jelöltek.  

Arról sincs információja, hogy Kun Attila, mint vezető hogyan tudna velük dolgozni? Meg 

kellene hallgatni a jelölteket. 
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Gál Zsolt polgármester: Előzetesen már egyeztetett velük.  Nehéz úgy egyeztetni, hogy ők 

beleegyeznek, és a testület nem támogatja.  A 3 fő biztosra jelezte, hogy vállalja, Horváthné 

nem döntött még.  Kun Attila el tudja fogadni a jelölteket.  A felügyelő bizottság feladata a 

képviselő-testülethez való döntési előkészítés. Egyébként nem hallotta, hogy a szintén 

önkormányzati tulajdonú víziközmű kft.-nél beszámoltatták volna a bizottság tagjait.  Mivel 

az önkormányzat 100 %-os tulajdonos ebben a cégben, bármikor tudjuk módosítani a 

bizottság összetételét.  A nonprofittá alakulásnál újra kell választanunk a tisztségviselőket.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Eddig nem volt ilyen eset, ezért nem tudja mi a különbség?  Mi 

ez extra sürgősség, ami miatt most rögtön kell választani? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az EKO Kft-nek már van egy elkészült mérlege.  Úgy gondolta, hogy 

ezt egy felügyelő bizottság tárgyalja meg és úgy kerüljön a testület elé. Ez esetben 

áprilisban már meg tudnák nézni és ennek tükrében döntetni a további lépésekről. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Sokkal alaposabb kitárgyalását várná a napirendnek, egészen 

addig, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen legyen meghallgatás.  Nem most, hanem a 

következő márciusi ülésen döntsön a testület. 

 

Hosszú János képviselő:  A 3 elhangzott jelölt nevét ismeri, de Horváthnét nem ismeri. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Elég jó pénzügyi szakember, a bátyja felesége.  Ecseri lakos,  

édesapja Weisz Feri bácsi, Petőfi utcában laknak. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Pénzügyi területen dolgozik, komoly szakember. 

 

Barta Zoltán jegyző: Azért került az ő személye is képbe, mert pénzügyi kontrollinggal 

foglalkozik; több nagy cégnek. Jelen pillanatban is önkormányzatokkal is kapcsolatban 

végez pénzügyi munkát. 

 

Gál Zsolt polgármester: Elhangzott a 3 név. Először a módosító javaslat teszi fel szavazásra, 

miszerint ne most döntsön a tagokról a testület, hanem a következő ülésen, a 

meghallgatásukat követően. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal - 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

37/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elutasítja azon javaslatot, miszerint az EKO Kft. felügyelő 

bizottsági jelöltjeiről – meghallgatásukat követően – a következő 

testületi ülésen döntsön. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Az eredeti határozati javaslata szerint a felügyelő bizottság tagjait 

kéri megszavazni.  A 4. tagnak feltételesen javasolja - amennyiben vállalja Horváthné Weis 

Katalin – a tagságot. 
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Barta Zoltán jegyző: A Magyarországi Önkormányzatokról szóló törvény  49. § (1) 

bekezdését felolvassa a képviselőknek. A képviselő-testületi döntéshozatalból kizárható az, 

aki személyesen vagy közvetlen hozzátartozója révén érintett a kérdésben. Ezt saját 

kezdeményezésre vagy bármely képviselő kezdeményezésére meg lehet tenni. 

  

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Férje révén személyesen érintett, ezért az ő tagságáról 

szóló szavazásból kimarad. 

Gál Zsolt polgármester:  Egyenként teszi fel a jelölteket szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

38/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

az EKO Kft. felügyelő bizottság tagjává választja 

dr. Gózony Gábor  Ecser, Arany J. u. 64  sz. alatti lakost.   

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Kijelenti, hogy nem kíván szavazni. 

 

Barta Zoltán jegyző: Jelzi, hogy a képviselő bármely döntésnél, amivel nem ért egyet, 

szavazhat nemmel vagy tartózkodhat. 

 

Vita. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő 19.10 órakor távozik a teremből. 

 

Barta Zoltán jegyző: Jelezni kívánja, hogy nem küldte ki a képviselőt az ülésről. 

 

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

határozatot hozta: 

39/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

az EKO Kft. felügyelő bizottság tagjává választja 

Turcsik István Ferenc  Ecser, Bajcsy-Zs. u. 10  sz. alatti lakost.   

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

40/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy az EKO Kft. felügyelő bizottság tagjává választja 

Szever Pál  Ecser, Arany J. u. 12/a  sz. alatti lakost.   

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Szeverné Csekei Csilla nem szavaz személyes érintettsége miatt.) 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

41/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy az EKO Kft. felügyelő bizottság tagjává választja 

Horváthné Weisz Katalin  Ecser, Arany J u. 30  sz. alatti lakost.   

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

(Horváth Tamás nem szavazott személyes érintettsége miatt.) 

 

A polgármester 19.12 órától 19.24 óráig szünetet rendel el. 

Dr. Petky Ferenc képviselő visszatér a terembe. 

 

Gál Zsolt polgármester: A szünetben egyeztetett a jegyző úrral, utánanéztek a jogszabályban: 

személyi kérdésben minősített többség kell a választáshoz. Ezért most csak két tagot 

tudtunk választani.  Így nem tudott megalakulni a felügyelő bizottság. Jelzi Petky úrnak, 

hogy ahogy eddig is megtehette volna, most is megteheti javaslatait. A következő ülésen 

tárgyalják újra a felügyelő bizottság megalakítását. 

 

14.) Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves pályaépítési pályázata 

 

Gál Zsolt polgármester: A Sport kör vezetőjével egyeztetett; van-e értelme ezen a pályázaton 

elindulni, ki tudjuk –e használni a műfüves pályát?  

 

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

támogatja a pályázat beadását. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 nem szavazattal 1 tartózkodással nem 

támogatja a pályázaton való részvételt. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal - 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

42/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

nem támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség által 

műfüves futballpálya építési programjában való részvételt. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15.) Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 

Mikrotérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester:  A társulási megállapodásban két módosítás van, az egyik az 

elnevezése és a másik a címe.  

 

Barta Zoltán jegyző: Mivel Monor Önkormányzata korábban kivált a mikrotérségi társulásból 

ezt a változást is rögzíteni kell. Továbbá  az intézmény elnevezése és címe Gyömrő, 

Szabadság út 75-re változott. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag javasolja a 

szerződés módosítását. 

 

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

határozatot hozta: 

43/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres 

Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Társulás társulási megállapodás 

módosítását elfogadja, egyben megbízza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

16.) Energetikai pályázatokkal kapcsolatos ügyek 

 

Gál Zsolt polgármester: Kettő pályázatról kell beszélnünk. A rendkívüli ülésen is tárgyaltuk  a 

KEOP 5.5.0/B. az iskola épület energetikai felújítását támogató pályázatunkat. Ennek a 

kibővített pályázata az 5 %-ban megújuló energia hasznosítása –napkollektor beépítése, 

homlokzat szigetelése és nyílászárók cseréje. A pályázat benyújtásának első napján 24-én 

adtuk be az önkormányzatok közül elsők között az anyagot; remélhetőleg esélyesek 

vagyunk a sikerre.  A testület az előző ülésén döntött a pályázatíró cég pályázat előkészítési 

díjáról, az energetikus mérnöki munka és az audit díjról.  A pályázati nyertesség esetén a 

pályázatírót %-os mértékben illeti meg a sikerdíj. A kiírásnak megfelelő max. értékre lett 

betervezve a pályázatírói díj; ezek mellett a közzétételi, és  nyilvánossági költség, valamint 

a mérnöki díj; összességében bruttó 168 millió Ft. Kéri a testület felhatalmazását, hogy a 

pályázaton nyert összeg maximális %-kaira megjelölt összegre, mint keretösszegre 

aláírhassa a szerződést a pályázatíróval. Továbbá utólagos beszámolási kötelezettséggel 

benyújthassa a pályázatot. A pontos pályázatírói és egyéb díjak összege még nem ismert, 

csak százalékos értéket tudunk megadni: 6 % pályázatírás,  1,5 % közzétételi díj,  5,5 % 

mérnöki díj, stb.  A szerződést határidőn belül alá kell írni, hogy a hiánypótlást tudjuk 

teljesíteni.  Amit meg tudunk nyerni ez max. összeg, de ha lehet akkor alkudna belőle.  

 

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

határozatot hozta: 

44/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a KEOP-2012-5.5.0/B-12. számú “Épületenergetikai 

fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázaton az 

elnyerhető támogatási összeg 13 %-ának megfelelő összegen belül a pályázatíróval és a 

mérnök energetikussal a megbízási szerződéseket  kösse meg.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: Másik pályázati lehetőség, szintén energetikai pályázat keretén belül 

napelem beépítésre lehet pályázni. A pályázatíróval előzetes szerződést kell kötni, ill. 

energetikussal számításokat kell végeztetni és jóváhagyatni. Itt az elnyerhető összeg 50 

millió Ft. Nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre, ezért nem készült írásbeli előterejsztés. 

Az időhiányt az is mutatja, hogy tegnap előtt kaptuk meg a pályázathoz szükséges 
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táblázatot,  amit már időközben módosítottak.  Szeretnénk az iskolára, ill. a 2. sz. óvodára 

benyújtani a melegvíz előállítására napelem beépítését.  Az iskola esetében 2,5 millió Ft-ot 

lehet számolni a melegvíz előállítására, míg az óvoda esetbéne kb. 110 ezer forint a 

fogyasztás. Azért hozta a mostani ülésre a döntést, mert nem szeretne rendkívüli ülést 

összehívni ezért.  Amennyiben lehetséges az iskolára, és az ovira,  ha nem akkor csak az 

iskolára szeretné benyújtani a pályázatot.   

Felolvassa a határozatot: Egyben kéri kiegészíteni az elhangzottakat azzal, hogy elnyert 

támogatási összegnek megfelelően,  a pályázatírók díja a max. %-on szerepelhessen.   

Kérdése, hogy induljunk-e a pályázaton vagy sem?  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolta a KEOP-2012-

4.10.0/A. számú “Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című 

   pályázaton való indulást. Javasolja a testületnek, hogy a pályázat előkészítéséhez a 

polgármester részére utólagos beszámolási kötelezettséggel 300.000 Ft+ ÁFA  összeget 

biztosítson, mely a pályázatírás előzetesen fizetendő díját és az auditáció díját tartalmazza. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a felolvasott határozatot, melyet kér kiegészíteni 

azzal, hogy bízza meg a testület a polgármestert a megbízási szerződések megkötésével a 

pályázati kiírásban szereplő elnyerhető támogatási összegen belül.  

 

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

határozatot hozta: 

45/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

indulni kíván a KEOP-2012-4.10.0/A. számú   “Helyi hő, és  

villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című 

pályázaton.  

1.) A pályázat előkészítéséhez a polgármester részére utólagos beszámolási 

kötelezettséggel 300.000 Ft+ ÁFA  összeget biztosít, mely a pályázatírás előzetesen fizetendő 

díját és az auditáció díját tartalmazza. 

2.) A testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban szereplő elnyerhető 

támogatási összegen belül – az általa kiválasztott pályázatíróval és a mérnök 

energetikussal – a szükséges megbízási szerződéseket kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

17.) Majális előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: A művelődési ház a majális szervezésében elkezdte a munkálatokat.  

Dévényiné készített egy előzetes tervet; a programról a márciusi ülésen döntünk.  Kéri a 

testület véleményét, hogy tudjon egyeztetni a fellépőkkel vagy külső céget bízzunk meg? 

Ennek az az aktualitása, hogy megkeresett minket a Nóta TV  vezetője.  Egy hónapon 

keresztül reklámoznák a településünket, ennek fejében a majális kezdéstől zárásig 

elvégeznék a teljes program lebonyolítását.  Az előző évekhez hasonlóan a majális 

szervezése kiemelt rendezvény volt; 2-2,5 millió forintba került.  Reményeink szerint a 

faluközpont átadása is erre az időre elkészül.  Az éves programterv összeállításánál a civil 

szerveztekkel, ill. az intézményekkel folytatott egyeztetés eredményeként megegyeztek, 

hogy idén is a majális lenne a fő önkormányzati rendezvény. Az augusztus 20-a csak egy 
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napos lenne.  Ősszel egy sport napot tartanának még,  kevesebb összegért, minimális keretet 

biztosítva. 

 

Dévényi Gáborné: Az eseménynaptár egyeztetésekor minden résztvevő elfogadja a javaslatot, 

miszerint május 11-én szombaton tartanák a majálist.  A többi civil szervezet és intézmény 

ehhez igazodva alakította a saját programját.  Kéri a testület a hozzájárulását.  Ha valóban 

elkészül a szobor, akkor nem 11-én, de azon a hétvégén vasárnap lenne az avató ünnepség 

is. 

 

Gál Zsolt polgármester: Azért hoztuk a testület elé ezt a napirendet, hogy keretösszeget 

határozzon meg a majálisra. A részletes programterv ismeretetése márciusban lesz. De már 

most vannak olyan időpontok, amelyeket már le kell foglalni, a fellépő vendégekkel, 

művészekkel egyeztetni kell.  Így a márciusi ülésre már az a program menne ki, amelyet a 

művelődésiház igazgatójra javasol.  A keret összeg meghatározását kéri, előző évihez 

hasonló összegben.  Esetleges módosításra a jövő ülésen lesz lehetőség. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Van már konkrét fellépő vendég? 

 

Dévényi Gáborné.  Már tárgyalt  Abaházi Csabával,  Takács Nikolas-szal, Janicsák Vecával, 

és az Alma együttessel. akik a gyerekek körében népszerűek és közismertek.  Amíg nem 

tudjuk a keretet, nem tervezett konkrétumot. 2,2 millió Ft keretösszeget szeretne kérni a 

testülettől. Az intézmény éves költségvetését nézve reális és tartható. Amennyiben márciusi 

ülésen megszületik a döntés, még tudunk támogatókat szerezni.  Ezzel reményeink szerint 

csökkentenénk a költségeket.   

Horváth Tamásnak válaszolva elmondja, hogy az eseménynaptár egyeztetésekor abban 

állapodtak meg, hogy maga a majális szombaton,  a faluközpont és szobor átadása vasárnap 

lenne. Így a második nap már nem lenne szabadtéri rendezvény; a szobor átadás után a 

művházban lenne egy kisebb fogadás.  Ha a testület jóváhagyja a 2,2 milliót, akkor lehet, 

hogy belefér esetleg egy kisebb volumenű rendezvény is.  Szeretnénk pénteken mindent 

felállítani, színpadot, technikát, stb.  Pénz kérdése az egész. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Kis vasutat ki fogja szponzorálni az idén? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Vagy külső szponzor vagy a művelődési ház.   Kéri határozatban 2,2 

millió keretösszeg jóváhagyását és az igazgató megbízását a programterv összeállítására. 

  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

46/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2013. évi Majális  rendezvény lebonyolítására 2,2 millió Ft keret összeget határoz meg. 

Felhatalmazza a polgármestert és a művelődési ház igazgatóját, hogy a fellépőkkel szerződést 

kössön.  

Megbízza a művelődési ház igazgatóját, hogy a következő márciusi ülésére a programtervet 

terjessze elő. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: 2013. III. 31-ig 
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19.45 órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről. 

 

 

18.) Közbeszerzés a Széchenyi utca felújítására 

 

Gál Zsolt polgármester: A testület az őszi ülésén felkérte Bokros Ferenc tervezőt, hogy 

készítse el a Széchenyi utca felújításának terveit. A beruházás keretében az út burkolat 

cseréje valósulna meg a Széchenyi utca páros oldalán az  óvodától a hídig. Első ütemben 

egy díszkő burkolattal látnák el ezt a szakaszt, 12 cm-es vastagsággal. A 2. ütemben a hídtól 

a pékségig készülne el a burkolat, míg a  3. ütemben az ABC melletti „piac-parkoló” 

kialakítása díszburkolattal a térig  egy kisebb sétánnyal. Emellett a belső árok kialakításával 

együtt végeznénk el a csapadékvíz elvezetés felújítását.  A tervező elkészítette az anyagát, 

ez már kezünkben van.  Közbeszerzési referenssel már egyeztettek,  meghívásos 

közbeszerzés lenne; 3 céget kell meghívni.  Ebből a 3 cégből a Közbeszerzési  Bizottság 

jelölné meg, hogy kit talál legmegfelelőbbnek. Amikor ez a folyamat lezárul és megvan a 

kivitelező, akkor megkezdődhet az első ütem. Várhatóan a közbeszerzéséi eljárás  átfutási 

ideje tavaszra  lezárul, utána májusig megvalósulhat a burkolatcsere.  Az EKO Kft. az árok 

építést és az úttükör elkészítését el tudja végezni. Az is lehet, hogy vagy pályázik a kft., 

vagy mint alvállalkozó végezné el ezeket a feladatokat.  Első körben Közbeszerzési  

Bizottságot kellene választanunk. ill. a kiírást határozatban kellene rögzíteni.  A renferens 

300 eFt + ÁFa-ért vállalná a lebonyolítást.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mekkora a beruházás összege? Tárgyalta-e a bizottság? Van-e 

terv? Nem tudja miről kell szavazni? 

 

Gál Zsolt polgármester: A testületi üléseken  már negyedszerre beszélünk erről; 

nagyságrendileg 30-40 millós beruházásról van szó. Ugyanarról az útszakaszról van szó, 

ugyanazzal a felújítással, amiről már ősszel döntött a testület. A terv rendelkezésre áll; 

nyilvános, megnézhető.  Már határozatban döntött a testület a Széchenyi utca páros 

oldalának felújításáról térköves burkolattal több ütemben. Egy térképen is megmutatja 

pontosan milyen ütemben, mely szakaszok készülnének el. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ez a beruházás hogyan illeszkedik a faluközpont kialakításához? 

Hogyan kapcsolódik azzal a területtel, amit korábban megvett az önkormányzat az új hivatal 

részére? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Ez a felújítási rész teljesen külön áll és három különálló ütemben 

valósul meg.  A faluközpont kialakításának egyik része ez, amiről most beszéltünk. A másik 

része a Szent Imre utcai oldal,  a harmadik pedig a takarék felőli rész.  A lebontott zöldséges 

helyén lenne egy kis tér kialakítva szoborral, viakoloros járdával és paddal.  A testület azon 

az ülésen, amikor szóba jött, nem támogatta, hogy egybe terveztessük meg az egész 

központot. Hanem külön megbízást kapott arra, hogy a Széchenyi utca út felújítást kezdjék 

el.  Nem egy településközpont tervre adta a testület a felhatalmazását. Ezt az elképzelést 

nem támogatta a testület, mert horribilis összegű lett volna.  A központ a Széchenyi utca 

másik oldalával, a volt  zöldség üzlet helyén kialakításra kerülő térrel együtt harmonizál, az 

is díszburkolatos. 

 

Hosszú János képviselő: Olyan javaslatot szeretne tenni, miszerint  végig kellene gondolni a 

faluközpont utcájának megépítését. A Kálvária lakódombi lakosok minden nap megkeresik 
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őt azzal, hogy nagyon rossz a közlekedési lehetőségük az utcájukban. Amíg ilyen utak 

vannak, addig azt kellene rendbetenni. Nem a falu közepén bizonyos kis szakaszt építsünk. 

 

Dr.Petky Ferenc: Figyelembe veszi-e a tervezés, hogy ezen az úton búcsú szokott lenni?  Itt 

igen nehéz, súlyos gépeket állítanak fel a búcsúsok. 

 

Gál Zsolt polgármester: Igen, már a tervezésnél is erősebb alap, erősebb kővel van 

megjelölve. De nemcsak a búcsúsok miatt szükséges ez, hanem az ABC teherforgalma és a 

szemétszállítás is ezen az úton keresztül halad, ezért terveztek 12 cm-es követ.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Nem a szokványos 6-os, hanem 12 cm-es követ terveztek. 

Arra is gondoltak, hogy esetleges építkezése miatt nehéz gépjárművek is közlekedhetnek 

ezen a szakaszok, azért, hogy  sérülés mentes legyen, vastagabb burkolatot terveztek.  

Erősebb alapot terveztek,  7,5 tonnára lekorlátozva a behajtást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Hosszú János képviselő úr előzőleg a teljes felújítást javasolta, adott 

is ajánlatot az út kivitelezésére. Személyesen egyeztetett a Kálvária lakosokkal az utcák 

állapotáról, azok szilárd burkolattal történő ellátásáról, ez mekkora költség lenne.  A 

szóbanforgó Széchenyi utca a település központjában lévő út, amit nagy arányban 

használnak az ecseri lakosok.  A híd környékén ráadásul nagyon rossz állapotban van.  Jelen 

pillanatban ez az utca a falu csúfsága a falu közepén.  A járda, az árok és ez az útszakasz is.  

Ezt az utat is meg kell csinálni. Erről már régebben döntött a képviselő-testület. Hosszú 

János képviselő úr is készített ajánlatot. Párhuzamosan a Kálvárián is végezni kell 

munkákat. Bár elkezdték a csapadékvíz elvezető árkok kialakítását, de további 

munkálatokra van szükség. Lakossági összefogással 3 utca készült el, mart aszfalttal 

leterítve.  Alapozást és terítést mi végeztük. Amennyiben pályázati pénz lesz, burkolattal 

tudjuk majd ellátni. Ha csak 4 m-es vagy 4,5 m-es szélességben burkolnánk le aszfalttal 

ezeket az utcákat, az is több százmilliós tétel.  Ha egy utcát megcsinálunk, akkor a többiek 

is jogosan jelentkeznek.  Most csak az ott lakók hozzájárulásával tudunk előbbre lépni.  Úgy 

gondolja, hogy az egyeztetésen résztvevők megértették és belátták, hogy jó lenne minél 

előbb utat készíteni. De az önkormányzatnak az anyagi lehetőségei korlátozottak. 

Ugyanakkor az is elmondható, hogy van a Széchenyi utca lenti részén is járhatatlan az 

útszakasz.  De sokan szólnak neki a szétrepedett parkolónak csúfolt területtel kapcsolatban 

is.  Fel kellene újítani az épületeinket, de sajnos nincs akkora adó bevételünk, hogy meg 

tudjuk csinálni.  A Kálvária lakosoknak is már végeztünk munkálatokat, ősszel az  árkok 

kiásása, szintezése részben történt meg és folytatódik, hogy  a kocsi beállókat meg tudják 

csinálni. Ezeket folytatjuk az idén is. A kálvárián épül meg az új játszóterünk is, amihez az 

önkormányzat biztosított forrást. A terület elkerítése, a felgyülemlett hulladék kitakarítása, a 

sitt elszállítása már megtörtént.  A játszótér kialakítása a következő feladat, ami fontos lépés 

lesz.  Ha lehetőség van rá, akkor az ún. darált aszfalt leterítése jó megoldás lehet a 

problémára. Főleg a Belső Kálvárián volt nagy gond az utcában való közlekedés. Már 

sikerült 2 utcát így elkészíteni. Természetesen a központban lévő rossz állapotban lévő 

épületek tekintetében is jó lenne lépni. Mikor tudunk vagy megtudunk-e egyáltalán a Rákos-

vidéke Áfész-szel egyezni? Nem tudja. 

 

A közbeszerzéshez bizottságot kellene választanunk. A kiírás után kapna feladatot: a 

beérkezett pályázatok ellenőrzése, összevetése, és előterjesztése a önkormányzathoz.  A 

bizottság tagjainak a bizottságok külső tagjait javasolja: a Pénzügyi Bizottságból Lukics 

Gábort,  Horváth Zsoltot, valamint az Oktatási és Szociális bizottságból Del Mediconé 

Czifra Mónikát.  Ugyanígy volt az előző közbeszerzési bizottságban. 
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Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, miszerint a Széchenyi utca felújítás elhalasztásra 

kerüljön, helyette a Kálvárián út építést végezzen az önkormányzat.  

 

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

határozatot hozta: 

47/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, miszerint a Széchenyi utca felújítás  

elhalasztásra kerüljön, helyette a Kálvárián út építést  

végezzen az önkormányzat.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja Szabó Krisztián közbeszerzési referens megbízását az 

eljárás lefolytatására 300 eFt + ÁFA összegben. 

 

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

határozatot hozta: 

48/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Megbízza Szabó Krisztián közbeszerzési referenst  

a Széchenyi utca felújítás közbeszerzési eljárásának 

lebonyolítására 300 eFt + ÁFA összegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

49/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közbeszerzési Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: 

- Lukics Gábor 

- Horváth Zsolt 

- Del Mediconé Czifra Mónika 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

50/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Széchenyi utca felújítására közbeszerzési pályázatot kíván kiírni. 

A testület megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésével és a pályázat kiírásával; 

egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési referenssel a megbízási 

szerződést kösse meg.  

A testület megbízza a polgármester, hogy a meghívásos közbeszerzési eljárásban 3 

pályázónak a pályázati kiírást adja át. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
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Határidő: folyamatosan 

 

 

19.) Telekadóval kapcsolatos ügyek 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző ülés döntésének megfelelően levélben megkereste a 

konzorcium képviselőit, miszerint az önkormányzat 10 Ft-ra csökkenti a III. körzetben a 

telekadót abban az esetben, ha az érintettek a telekadó megfizetése mellett 15 Ft/m
2
 –nek 

megfelelő kompenzációt nyújtanak és írásban nyilatkoznak, hogy a perekből visszalépnek, 

újabb pereket ebben a tárgykörben nem indítanak. A személyes egyeztetésre vonatkozó 

felhívás február 15-ig levélben elküldésre került. A Kúriánál van az ezzel kapcsolatos peres 

ügyünk. A mai nap elment az ügyvéd által megfogalmazott levelünk.  Bízunk benne, hogy 

nekünk pozitív döntést hoz a Kúria.  Meg kell várni Hegyi Gáborék döntését. Amennyiben 

reagálás nem történik a részükről, akkor a III. körzetben 40 Ft marad érvényben. Az 

elhangzottak tájékoztató jellegűek voltak, nem kell szavazni. 

 

 

20.) Pályázati hozzájárulási kérelem 

 

Gál Zsolt polgármester: A 2. sz. Óvoda a testületnek egy hozzájárulási kérelmet küldött ismét.  

Tavaly is támogattuk a pályázatukat, ahol nyertek is, de a partner szlovák település nem nyert.  

Kóspál Zsuzsanna jelezte, ismét szeretnék beadni az Európai Uniós óvodák közti 

együttműködést elősegítő pályázatukat. Ehhez önerő nem szükséges, az önkormányzatnak 

nem kerül pénzbe. 

 

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

pályázaton való részvétel támogatását. 

 

 

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

határozatot hozta: 

51/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Községi Önkományzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a 2.sz. Andrássy utcai Óvoda 

a Tempus Közalapítvány által kiírt „Egészséges gyermek, boldog gyermek”  

című pályázatán résztvegyen. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

Határidő: folyamatosan 2013. IV.30 -ig 

 

 

21.) A gépjárműadó fizetési határidejéről szóló rendelet 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívó mellékleteként kiküldésre került a gépjárműadó befizetési 

határidő módosításáról szóló javaslat. 

 

Barta Zoltán jegyző: A rendelet indoklásában is leírtuk, hogy az okmányiroda február 6-án 

küldte meg a kimutatást; a programot 11-én kaptuk meg a Kincstártól, ezért az adatok 

feldolgozásához hozzákezdeni csak 12-én tudtunk.  A befizetési határidőket így tudjuk 
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biztosítani ha a gépjárműadónál az I. befizetési időpont április 15-re módosítjuk, a II. rész 

befizetése marad szeptember 15.  

 

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

alábbi rendeletét: 

5/2013.(II.20.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 5/2013.(II.20.) számú a gépjárműadó befizetésének határidejéről 

szóló rendeletét. 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. sz. mellékletének II. fejezet A) 4. pontja 

szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzat az adóelőleg és az adó megfizetése 

időpontjára az alábbi szabályokat állapítja meg: 

 

1. § 

(1) 

a) 2013. évben az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után – a b) pontban foglaltak 

kivételével – a gépjárműadót, félévenként, két egyenlő részletben 

 az adóév április 15. napjáig 

 az adóév szeptember 15. napjáig fizeti meg. 

b) Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos részére 

őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti 

meg. 

2. § 

E rendelet 2013. február 21-től hatályos, és ezzel a nappal hatályát veszti az Ecser Község 

Önkormányzatának a 8/2011.(III. 16.) számú rendelete.  

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

22.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

Barta Zoltán jegyző: A Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának több pontja van.  

Alapvetően jogszabályi változás teszi szükségessé. 2013.  I. 1-től új Magyarország helyi 

Önkormányzatairól szóló törvény van érvényben. Ebben kötelező erővel szerepel a 

hivatalok elnevezése; így az új név: Ecseri Polgármesteri Hivatal.  Felsorolja a további 

módosításokat.  Az alaptevékenységek bővítése is megtörtént,  4 új ponttal. Az új Mötv. 

felsorolja az önkormányzatok közfeladatait, így az érintett új pontok is felvételre kerültek. 

Ezen módosítás keretében elvégeztük a nagyközségi cím miatti változtatást is, valamint 

ugyancsak az új jogszabályi előírás szerint a jegyzőnek a kinevezési változását is betettük. 

Továbbá az érintett részeken a Köztisztviselőkről szóló törvény helyett a Közszolgálati 

tisztviselőkről szóló tv lépett életbe, valamint az új Mt is módosult.  

 

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

határozatot hozta: 

52/2013./II.20./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

A 96/2009. (V.25.)  sz. határozat 2. sz. melléklete (Intézmény Alapító Okirata) jogszabályi 

bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
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Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecseri Polgármesteri Hivatal (2233 

Ecser, Széchenyi u. 1.) számára Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § (2) és (6) bekezdései, és az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (1) bek. b) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, a 

96/2009.(V.25.) sz. Önk. határozat figyelembevételével az alábbi (egységes szerkezetbe 

foglalt) alapító okiratot adja ki és 2013. február 20. napjával hagyja jóvá:** 

 

a.)  Az alapító okirat 1. pontjában szereplő adatok az alábbiak szerint módosulnak: 

Neve: Ecseri Polgármesteri Hivatal 

b.)  Az alapító okirat 3. pontjában szereplő adatok az alábbiakkal egészülnek ki:   

3. Ellátandó tevékenységek: 

Alaptevékenység megnevezése 

  

Száma 

Közgyógyellátás 882202 

Aktív korúak ellátása 882111 

Ápolási díj méltányosságból 882115 

Lakásfenntartási támogatás 882113 

c.) Az alapító okirat 4.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  

Közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. 

d.) Az alapító okirat 4.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

4.1.3. Illetékességi  területe:  Ecser nagyközség közigazgatási területe 

e.) Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

4.2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:  
Teljes jogkörrel rendelkezik az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely a 

saját előirányzatai felett rendelkezni jogosult. 

f.) Az alapító okirat 5. pontja és az 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

5. Irányítója és felügyeleti szerve : Ecser Nagyközségi Önkormányzat  

 Képviselő-testülete 

 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

5.1. Intézmény vezetője: Ecser Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője 

g.) Az alapító okirat 7. pontja és az 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

7. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 

rendje: 

A Mötv. 82.§ . (1) bek.-e szerint a polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki 

a jegyzőt.  A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt (Mötv. 81.§ (1) bek.) 

7.1. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: azonnal 
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20.14 rövid szünet  20.17 

 

 

23) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A lekötött pénzeszközök csökkentek valamelyest az előző időszakhoz 

képest.  Néhány szóbeli tájékoztatót kíván adni: 

1.)  Résztvett egy polgármesteri fórumon, ahol  500 önkormányzat képviseltette magát. Ezen 

a fórumon az önkormányzatok csökkentett állami támogatásáról volt szó.  Első körben 

osztályvezetői szinten képviseltette magát a minisztérium. A jelenlévők elmondták, hogy az 

önkormányzatok milyen nehézséggel küzdenek,  jónéhányan nagyon nehéz helyzetbe 

kerülnek, ha nem lesz magasabb a támogatás.  Ígéretet kaptak a kiesett forrás biztosítására. 

A mi önkormányzatunktól csak minimálisan vettek át feladatokat.  Vannak olyan 

önkormányzatok, akik az együttműködésüknek köszönhetően működtettek feladatokat, de 

az átrendeződés miatt, további pénzek kerültek ki a rendszerből.  Gémesi György Gödöllő 

polgármestere levelet írt Pintér Sándornak, hogy további forrást biztosítsanak az 

önkormányzati feladatok ellátásra. Azt a választ kapták, hogy a kieső összeget csak az előző 

évi megtakarításból lehet pótolni. 

2.)  A Medical Center vezetőjének információja szerint az ÁNTSZ határozatban elrendelte 

Maglód, Pécel, Ecser lakosai térítés mentesen járhatnak az intézménybe és vehetik igénybe 

az ellátást. Majd ez az információ néhány nap múlva visszavonásra került. A XVII. kerület 

kezdeményezte, hogy ez a határozat visszavonásra kerüljön, mert ez alapján a XVII. kerületi 

lakosok egy része nem mehetett volna ide.  Telefonon megkereste Tóth János igazgatót, aki 

arról tájékoztatta, hogy mindegyik település lakóit tudnák fogadni, a kapacitásuk meg van, 

de finanszírozási kérdés.  Egyeztetett a maglódi polgármesterrel is ez ügyben. Megjelent az 

újságban is a hír, de a megjelenést követően már nem lehetett menni a Medical Centerbe. A 

péceliek is felháborodtak e hír hallatán.  Mi is jeleztük aggályainkat.   

3.) A napokban az Auchan buszt lehetett látni a településen. Érdeklődésre elmondták, hogy 

nem indítják újra Ecseren a járatot, hanem a dolgozókat szállítják be a járművel; 

meghibásodott a kisbuszuk.  Egyeztetés van a járat indításával kapcsolatban, a vezetőség 

igéretet tett, hogy tavasszal újragondolják a járat beindítását. Nagy esélyt nem lát erre.   

4.) Az EKO kft. dolgozói a jövő hét után elkezdik a szobor helyének kialakítását.  A szobor 

elkészült, de még nem látta csak fényképről. Reméli májusban át tudják adni. 

 

 

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

határozatot hozta: 

53/2013./II.20./ Önk. 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 képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság ülésén egy napirendi 

pontot tárgyaltak az elhangzottakon kívül. A Bp. III. kerülete kért működési hozzájárulást 

egy ecseri óvodás gyermek után, aki a III. kerületbe jár óvodába.  A kérést a bizottság 

elutasította. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság minden napirendjét érintették. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a bizottságok beszámolóit. 

 

24.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az Arany J. utca elején az Ady utca felől már régóta le van zárva 

az úttest egy szakaszon.  Mikor állítják helyre? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az orvosi rendelő előtt is van egy ilyen szakasz. A vízművek 

csőtörés miatt kiásta és tömörítés miatt zárták el a forgalomtól. Megkérdeztük a DPMV 

képviselőjét, és azt a választ kaptuk, hogy mivel ezen a részen az elrepedt cső fölött kellene 

tömöríteni a kiásott földet, nem lehet tömörítő géppel megtenni; meg kell várni, amíg a saját 

súlyától magától tömörödik a föld. Mivel nagyon régi a cső, esetleg újra sérülne a gépi 

megoldásnál. A Zrínyi utcában megpróbáltak az úttest alól kimosódott földet 

visszatömöríteni, és lebetonozták ezt a szakaszt. Az Arany J. utcai helyreállítást is 

megsürgeti.   

 

Hosszú János képviselő: Mit tudunk a honlapról? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az új honlap október óta készen van. Feltöltése megakadt az 

önkormányzatnál, ill. a készítőnél. Az elmaradásokat pótoltuk. A múlt ülésen jelezte a 

testületnek, hol lehet megnézni az új honlapot. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Kért egy beszámolót, hogyan lettünk befektető barát település? 

 

Gál Zsolt polgármester: Szóban elmondta, hogy ennek a menete az volt: kiírtak egy 

lehetőséget a polgármestereknek, amire jelentkezett. Eljárt a tanfolyamokra. Elkészített egy 

prezentációt, előadást adott Egerben.  Erre kaptuk meg a bekfektető barát település címet.  

Nemzeti Külgazdasági Hivatalnak beadta a szükséges dokumentációt; milyen módosítást 

javasolnak a rendszerbe. Írásban válaszolt a kérdésekre, de még nem reagáltak, ahogy ezt 

már előzetesen is jeleztem. Amint ez megtörténik, tájékoztatni fogom a képviselő urat.   

 

Jármai Zoltán képviselő:  Medical Centerrel kapcsolatban már van egy vizsgálatra szóló 

időpontja, most mi lesz? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az intézményvezető azt a tájékoztatást adta, akinek van már 

időpontja, azt tudják fogadni. De már új időpontot nem tudnak adni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Az egészségügyi körzetesítéssel kapcsolatban központi Ántsz-es 

rendelkezés történt. Nemcsak a XVII. kerületben és a környező településeken, hanem 

országosan kijelölésre kerültek a körzetek. Ezzel kapcsolatban sok észrevétel született, és 

ennek következtében az első rendelkezést vissza vonták.  Nem a XVII. kerületi 

polgármester intézkedése miatt történt. 
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Gál Zsolt polgármester: Az információt a XVII. kerületi újságból, valamint a Medical Center 

igazgatójától Tóth János úrtól hallotta, miszerint Szócska Miklósnál  Riz Levente járt el 

személyesen. 

 

A bizottsági ülésen volt még egy felvetése Petky úrnak. Már  2012. októbere óta van székely 

zászlója, amikor Kovászna megyei településen egy rendezvényen résztvett. Ez a zászló az 

irodájában van.  Úgy döntött, hogy szolidalitásból kiteszik a zászlót a Hivatal homlokzatára, 

nem kell ehhez testületi döntés. 

 

25.)  Egyebek 

 

-- 

Gál Zsolt polgármester: Megköszöni a részvételt és  20.33 órakor bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


