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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 

18.07 órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

 

Horváth Tamás, Hosszú János, Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly 

képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Dévényi Gáborné  Művelődési Ház vezetője 

 

Igazoltan távol:  Jármai Zoltán, dr. Petky Ferenc képviselők 

 

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

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

kiegészíteni: Hegyi Gábor által képviselt konzorcium válasz levele;  a Hungarocontrol Zrt. 

által épített radar peres ügye;  Iskolai könyvtár átadása a Rábai Miklós Művelődési Ház és 

Könyvtár részére; Orvosi ügyeletről tájékoztató, a DPMV Zrt.-vel kapcsolatos  tájékoztató,  

Ecserért díj ügye. A víziközművel kapcsolatos ügyeknél szeretne szót ejteni a Gyömrői 

Önkormányzattal közös víziközmű vagyon értékesítési lehetőségéről is. A beszámolók előtt 

kéri tárgyalni az új pontokat. Mivel több napirend személyi kérdést érint, és zárt ülésen 

tárgyalják, ezért a sorrendiségben is javasol módosítást: a 4. napirendi pont a 15. 

napirendként kerülne sorra, a többi napirend eggyel feljebb kerül. Így a 15. és 16. napirend 

egymás után zárt ülésben kerülne megtárgyalásra; a módosítást követően a következő 

sorrendben tárgyalják a pontokat: 

.   

 

1.) Az Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Halász Zoltán  Lakásszövetkezet elnöke 

 

2.) A Golgota Bt. beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Szepesi Antal  ügyvezető 

 

3.) Az Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Hosszú Mihály  polgárőrség elnöke 

 

4.) A szociális rendelet módosítása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

5.) Az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotása 
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 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Barta Zoltán  jegyző 

6.) Civil szervezetek támogatási pályázatának elbírálása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.) Faluközpontban folyó munkálatok 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.) A Majális előkészítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

9.) Irodai szolgáltatások igénybevétele a Művelődési Házban 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

10.)  Művelődési Ház  közművelődési támogatás igénylés ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

11.) Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.) Vecsési Családsegítő Szolgálat beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

13.) Liszt Ferenc Repülőtér zajvédelmi terve 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  Temetői fakivágás ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.) EKO Kft. Felügyelő Bizottságának választása  Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

16.) Ingatlan elővásárlási jog gyakorlás Zárt ülés! 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

17.) Hegyi Gábor által képviselt konzorcium válasz levele 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

18.) A Hungarocontrol Zrt. által épített radar peres ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Barta Zoltán  jegyző 

 

19.) Iskolai könyvtár átadása a Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár részére; 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

20.) Orvosi ügyeletről tájékoztató 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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21.)  A DPMV Zrt.-vel kapcsolatos  tájékoztató 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

22.)  Ecserért díj ügye 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

23.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

24.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

25.) Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

 

 

1.) Az Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester A kiküldött anyaghoz kapcsolódóan jó hírként elmondja, hogy 

december hónapban az állami támogatást megkapta a szövetkezet. Bár a pályázaton nyertek, 

de a lakók féltek, hogy a hírekkel ellentétben nem jutnak az összeghez. De itt nem így volt. 

Javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

54/2013./III.13./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az Ecseri Lakásfenntartó Szövetkezet 

2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) A Golgota Bt. beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester A Golgota Bt. minden évben küld egy beszámolót előző évi 

tevékenységéről, számszaki adatokkal kiegészítve.  Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Megjegyzi, hogy még egy napirend lesz a Golgota Bt-he kapcsolódóan: a temetői fakivágás 

ügye.   

 

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

határozatot hozta: 

55/2013./III.13./ Önk. sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a Golgota Bt. 2012. évi tevékenységéről szóló  

tájékoztatóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 



4 
 

Határidő: azonnal 

 

 

3.) Az Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester Az előző napirendhez hasonlóan kiküldött mellékletként megkapta a 

testület a polgárőrség beszámolóját, mely elég részletes.  Javasolja elfogadásra. 

 

Hosszú János képviselő: Elméletileg – a dokumentum dátumozása alapján - a polgárőrség 

vezetője már januárban elkészítette a beszámolóját, mi az oka a késedelemnek? Miért nem 

időben kapták meg a többi anyaggal együtt? 

 

Moskovics Miklósné: Minden érintett megkapta a felkérő levelet a beszámoló elkészítésére. 

Mivel nem kapták meg határidőben a Polgárőrség beszámolóját, ezért telefonon tájékoztatást 

kértek az Elnöktől: Ő úgy nyilatkozott, hogy bár elkészült a beszámolóval, de még szeretne 

valamit hozzáírni, így pótlólag küldi meg az anyagot. 

 

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

határozatot hozta: 

56/2012.(III.13.) sz. határozat 

Ecser NagyközségiÖnkományzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt   polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) A szociális rendelet módosítása 

 

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

támogatja a rendelet módosítást. Javasolja a bizottság az alábbi térítési díjak 

meghatározását: A házi segítségnyújtás 78 Ft/óra, a jelzőrendszeres segítségnyújtás 58 

Ft/nap, a mobiltelefonos rákötés esetén 155 Ft/nap. Ez utóbbinál a támogatott személy a 

jelzőrendszers segítségnyújtáshoz kapott támogatás és a mobiltelefonos díj különbségét 

fizesse meg. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat 25 fő részére továbbra is 

téryítésmentesen biztosítsa a jelzőrendszeres segítségnyújtást 58 Ft/nap mértékig. 

 

Gál Zsolt polgármester  Egy rendelet és egy határozat szükséges a javítás elfogadásához. A 

bizottság által javasolt kiegészítéssel javasolja a rendelet elfogadását. 

 

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

alábbi rendeletét: 

6/2013.(III.13.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 6/2013.(III.13.) sz. rendeletét a 

11/2010.(XI.17.)  sz. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról  

szóló rendelet módosításáról. 

1.§. 

A rendelet 3. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 

A házi szociális gondozás intézményi és személyi térítési díja 74 Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi és személyi térítési díja: 58 Ft/nap 
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Mobil telefonos jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi  

és személyi térítési díja: 155 Ft/nap 

A mobiltelefonra kötés esetében a támogatott a 97 Ft/nap különbözetet köteles megtéríteni. 

Ebéd házhozszállítás 100 Ft/alkalom 

2.§. 

Ez a rendelet 2013. március 15-én lép hatályba. 

Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

polgármester jegyző 

 
 

Gál Zsolt polgármester Külön határozatban javasolja a költségvetés terhére 25 fő részére 

biztosítani a jelzőrendszeres segítségnyújtás fedezetét. 

 

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

határozatot hozta: 

57/2012.(III.13.) sz. határozat 

Ecser NagyközségiÖnkományzat Képviselő-testülete 

a költségvetésének terhére 2013. évben 25 fő 62 év  

feletti egyedülálló személy részére térítés mentesen 

biztosítja jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013.XII.31-ig 

 
 

5.) Az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotása 

 

Gál Zsolt polgármester Új vagyonrendelet megalkotása szükséges. Nagyon régen született 

meg a régi, 1996-ban. Azóta eltelt változások, valamint jogszabályi hivatkozások 

módosulása miatt kell az új rendelet. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy egyéb 

módosítási javaslatra a továbbiakban is lehetőség van.   

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  

javasolja elfogadni a rendeletet az előterjesztés szerint. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – megalkotta 

az alábbi rendeletét: 

7/2013.(III.13.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 7/2013.(III.13.) sz. rendeletét a 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról. 

Ecser Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában, 109. § (4) 

bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 

3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bek. b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 
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(1) E rendelet hatálya kiterjed Ecser Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat) tulajdonában lévő a nemzeti vagyonról szóló Nvtv. 1. § (2) bekezdés a)-d) 

pontjában meghatározott vagyonelemekre. 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletének és elidegenítéseinek szabályairól, valamint a közterületek használatáról és rendjéről 

külön önkormányzati rendeletek rendelkeznek.  

2. Az önkormányzati vagyon besorolása 

2.§ 

(1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. 

(2) Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak forgalomképtelenek vagy 

korlátozottan forgalomképesek. Törzsvagyonná, törvény előírásán túl, az Önkormányzat 

vagyonából azok a vagyonelemek minősíthetők, amelyek a közszolgáltatások és 

közhatalmi feladatok ellátására, a helyi közösség szükségleteinek kielégítésére, vagy 

közhasználatra közvetlenül szolgálnak, vagy az Önkormányzat egyéb céljainak 

megvalósítása érdekében indokolt a törzsvagyonná minősítés. 

(3) Az üzleti vagyon körébe az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó önkormányzati 

vagyontárgyak tartoznak. 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek egyikét sem minősíti 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak.  

3. § 

(1) Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) az Önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok, 

c) az Önkormányzat tulajdonában álló vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi 

létesítmények, 

d) mindaz a vagyon, amit törvény az Önkormányzat kizárólagos tulajdonának nyilvánít, 

e) mindaz a vagyon, melyet törvény vagy önkormányzati rendelet nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít 

(2) A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetők el, a vagyonkezelői jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetők meg, 

azokon osztott tulajdon nem létesíthető. 

(3) A törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak tételes listáját az 1. számú. 

melléklet tartalmazza. 

4. § 

(1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak: 

a) a védett természeti terület és természeti emlék, 

b) a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék, 

c) közművek, 

d) közterületi műalkotások, 

e) mindaz a vagyon, melyet törvény vagy a képviselőtestület rendelettel annak nyilvánít. 

(2) Önkormányzati intézmény elhelyezését, működését szolgáló ingatlan vagy ingatlanrész 

kizárólag azt követően idegeníthető el, ha az intézmény működéséhez az ingatlan 

használata szükségtelenné vált. Az erre vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület 

kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

(3) Korlátozottan forgalomképesek az önkormányzati közszolgáltatások alapvető funkcióját, 

vagy a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló 

a) a művelődési-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, sportfeladatokat ellátó intézmények, 

egyéni és társas vállalkozások használatában lévő önkormányzati vagyon, 

b) a közüzemi szolgáltatást végző vállalkozások, társaságok használatában lévő 

alaptevékenység ellátásához szükséges önkormányzati vagyon 
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c) a képviselőtestület, valamint hivatala elhelyezésére szolgáló épület. 

(4) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tételes listáját a 2. 

számú melléklet tartalmazza. 

(5) Korlátozottan forgalomképes vagyon továbbá az, amelyek elidegenítése külső szervek 

vagy a képviselőtestület döntésétől függ. Ezen ingatlanok elidegenítéséhez a 

forgalomképességet akadályozó okokat meg kell szüntetni, a szükséges feltételeket 

teljesíteni kell. 

 (6) Ha az ingatlan forgalomképességében változás történik, az ingatlan új besorolását a 

vagyon-nyilvántartásban, az ingatlan kataszterben és a rendelet megfelelő mellékletében át 

kell vezetni, a kialakuló ingatlan-nyilvántartási állapotnak megfelelően. 

(7) Ha az Önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely rendeltetésénél 

fogva jelen rendelet szerint a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon 

körébe tartozna, a szerzést követő képviselőtestületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy 

valamely típusba történő besorolására vonatkozóan, abban az esetben, ha a vagyontárgy 

besorolása a jogszabályi rendelkezések alapján nem egyértelmű. 
5.§ 

(1) Az Nvt. 3. § 18. pontja szerinti üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak tételes listáját 

a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

6.§ 

(1) Ecser Nagyközség Önkormányzatát - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik 

mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost 

megilletik, vagy terhelik. 

(2) Az Önkormányzat korlátolt felelősségű társaságnak, részvénytársaságnak, nonprofit 

gazdasági társaságnak lehet tagja. A tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, 

üzemeltetésére intézményt, gazdasági társaságot alapíthat. A vagyontárgyait bérbe, 

használatba, kezelésbe adhatja, a vagyonvesztést kizáró garanciák beépítésével. 

3. A vagyon nyilvántartása, vagyonkimutatás 

7.§ 

(1) Az Önkormányzat vagyonát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell nyilvántartani. 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a hatályos jogszabályok alapján 

ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és azt folyamatosan vezetni. A kataszter 

elkülönítetten tartalmazza a törzsvagyon (forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyon) és üzleti vagyon szerinti bontásban az ingatlanra vonatkozó 

főbb adatokat, továbbá a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéket és a becsült bruttó 

értéket. 

(3) A kataszter elkészítéséről és folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat 

tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyeztetéséről a jegyző gondoskodik. 

(4) Az önkormányzat vagyonát december 31-i fordulónappal leltározni kell a leltározási és 

leltárkészítési szabályzat előírásai szerint. 

(5) Az eszközök - kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a 

beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) - leltározását mennyiségi 

felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az immateriális javak, a követelések, az 

idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő 

értékpapírok, illetve a dematerializált értékpapírok) és a források leltározását egyeztetéssel 

kell végrehajtani. 

(6) A (4) bekezdés szerinti leltározást két évenként kell végrehajtani. 

8.§ 
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(1) Az önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a mérlegfordulónapi 

vagyonállapotot tükröző vagyonkimutatást kell csatolni. 

A vagyonkimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait 

(eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be. 

(2) A vagyonkimutatás elkészítéséért a polgármester felelős, annak véleményezése a 

Pénzügyi Bizottság feladata. 

(3) A vagyonkimutatásban a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközöket, illetve a 

befektetett pénzügyi eszközöket a könyvviteli mérleg római és arab számmal jelzett 

tételei szerinti tagolásban kell szerepeltetni. 

A tárgyi eszközökön belül az ingatlanokat meg kell bontani  forgalomképtelen (a 

kizárólagos, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű), korlátozottan 

forgalomképes, és üzleti  vagyonra, melyet az ingatlanvagyon-kataszterrel egyeztetni 

szükséges. 

(4) A vagyonkimutatás további vagyonelemeit legalább a könyvviteli mérleg előírt 

tagolásában, római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonként kell kimutatni. 

(5 A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken 

kívül tartalmazza a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök 

állományát, továbbá az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték 

nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő 

képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, 

gyűjteményeket, kulturális javakat). 

(6) A vagyonkimutatásban fel kell tüntetni a mérlegben értékkel nem szereplő 

kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő 

kötelezettségeket is. 

4. Vagyongazdálkodás alapelvei 

9.§ 

(1) A vagyongazdálkodás tekintetében az Nvt. 7-9 §-ai az irányadók. 

(2) Az Nvt. 9. §-ában meghatározott 

a) hosszú távú vagyongazdálkodási tervet a Ciklusprogram keretében minden 

önkormányzati ciklus elején,  

b) a középtávú vagyongazdálkodási tervet a költségvetési koncepció keretében, 

évente kell elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni.  

(3) A közép- és hosszú távú tervnek tartalmaznia kell az Önkormányzat teljes vagyonának 

kezelésére, hasznosítására, fejlesztésére és gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket, a 

kiemelt feladatok meghatározását és azok végrehajtásának eszközét és módját. 

5. A tulajdonosi jogok gyakorlása 

10. § 

(1) Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a képviselőtestület gyakorolja. A 

képviselőtestületet annak esetenkénti felhatalmazása alapján a polgármester képviseli. 

6. Rendelkezési jogok gyakorlása 

11.§ 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Nvt. 11.§-a,  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §(1) 

bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint e rendelet keretei 

között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyonkezelési jogot alapíthat.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelési jog alapítása vagyonkezelési szerződéssel 

történhet.  

(3) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga a képviselőtestület  hatásköre. 

(4) A vagyonkezelési szerződés megkötésére az Nvt. 11. § (10)-(16) bekezdésében foglaltak 

az irányadók. 
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(5) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben rögzített eseti vagy általános 

meghatalmazás alapján, meghatározott mértékben gyakorolja a tulajdonost megillető 

jogokat és teljesíti a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.  A vagyonkezelő jogaira és 

kötelezettségeire az Nvt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

rendelkezései az irányadók.  

(6)Az Önkormányzat vagyonkezelője köteles a rábízott vagyont a rendes gazdálkodás 

szabályai szerint használni és gyarapítani, a kezelésében lévő vagyontárgyak 

fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, kapcsolatos feladatokat ellátni. 

(7) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. 

(8) A vagyonkezelő az önkormányzat által elrendelt tulajdonosi ellenőrzést tűrni köteles. A 

vagyonkezelő kötelessége, hogy az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett 

intézkedéseiről az önkormányzatot tájékoztassa. 

(9) A vagyonkezelő köteles valamennyi közérdekű adatszolgáltatásra, melyet vagy 

közvetlenül, vagy az önkormányzat rendelkezésre bocsátásával tesz meg.  

12.§ 

(1) A képviselőtestület az intézmények részére a működésükhöz szükséges vagyon használati 

jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja. 

(2) Az intézmények a használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal 

jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, 

fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő terhek viselésére, a tevékenységi 

körükben a hasznok szedésére.  

(3) Az intézmény használatába adott ingatlanok és ingók felújítása az önkormányzat és az 

intézmény közös feladata. A felújításról az intézmény írásos kérelme alapján a 

képviselőtestület dönt a költségvetés tervezésekor. 

(4) Az intézményvezető az intézmény helyiségeit kizárólag ellenérték fejében, a 

képviselőtestület által – önköltségszámítás alapján – határozatban meghatározottaknak 

megfelelően bérbeadás útján hasznosíthatja. A bérleti szerződések egy-egy példányát a 

polgármesternek meg kell küldeni. 

 (5) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények feladatellátásához biztosított, és az 

intézmények rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon csak oly mértékben 

hasznosítható az intézmény alapfeladatától eltérő célra, amennyiben az nem veszélyezteti a cél 

szerinti működést.  

(6) Az önkormányzat intézményeinél feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingatlanok 

hasznosításáról minden esetben a képviselőtestület dönt. 

(7) A feladat ellátása szempontjából feleslegessé vált ingatlanokat, amennyiben az adott 

ingatlan korlátozottan forgalomképes, e vagyoni körből a képviselőtestület kivonja és 

üzleti vagyonná minősíti. 

(8)  Az állami kézbe kerülő Általános iskola működéséhez kapcsolódó vagyontárgyak 

ingyenes használatba adásáról az önkormányzat külön szerződésben rendelkezik. 

7. Az önkormányzati vagyon hasznosítása 

13.§ 

(1) Hasznosítás alatt e rendelet alkalmazásában az Nvt. 3. § 4. pontjában meghatározottakat 

kell érteni. Eszerint hasznosítás a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon 

használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának 

bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide 

nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását; 

(2) Az önkormányzati vagyon (1) bekezdés szerinti hasznosítása nem veszélyeztetheti az 

önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását. 
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(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és azokhoz tartozó helyiségek bérbeadásának 

jogát, valamint a lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos valamennyi intézkedés 

megtételének jogát – a képviselőtestület egyetértésével – a polgármester gyakorolja. 

(4) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonának és üzleti vagyonának  használati, illetve hasznosítási jogát átengedni csak 

koncessziós szerződéssel, illetve bérleti szerződéssel használati díj ellenében lehet. 

(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő azon belterületi ingatlanokat, elsősorban beépítetlen 

területeket, amelyek átmenetileg, vagy véglegesen más módon nem hasznosíthatóak, 

mezőgazdasági célra is lehet hasznosítani. Ezen ingatlanok használatára maximum 10 évig 

terjedő időszakra köthető használati szerződés azzal a kikötéssel, hogy azt közösségi célú 

igénybevétel esetén a használó azonnali hatállyal kártalanítási igény nélkül köteles az 

Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

(6) A használó kiválasztása nyílt licites eljárással, vagy zárt borítékos pályázat útján történik. 

A használat jogát az a természetes személy vagy átlátható szervezet pályázó nyeri el, aki 

összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. 

(7) Önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági célú külterületi ingatlanokat elsősorban 

haszonbérlet vagy bérlet útján kell hasznosítani.  

(8) Haszonbérleti vagy bérleti jogviszony csak határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra 

jöhet létre. 

(9) Új haszonbérleti vagy bérleti jogviszony létesítése előtt a haszonbérleti vagy bérleti jogot, 

nyílt licites, vagy zárt borítékos eljárás keretében lehet elnyerni. 

8. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

14. § 

(1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, apportálására és 

megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét meg kell 

határozni. 
(2) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.  

(3) Ha a visszterhes vagyonátruházási szerződés tárgya ingatlan, a képviselő-testület az ingatlan 

eladási vagy vételi árát ingatlanforgalmi értékbecslés alapján határozza meg.  

(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének 

tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.  

(5) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó 

rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.  

9. Az önkormányzati vagyon elidegenítésének, vásárlásának szabályai 

15. §. 

(1) Az ingatlanok elidegenítéséről, vásárlásáról  a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése 

mellett a képviselőtestület dönt.  

(2) A 20 millió Ft bruttó értéket meghaladó ingatlant értékesíteni csak nyilvános (indokolt 

esetben zártkörű) eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, a legjobb ajánlatot tevő 

részére lehet. 

(3) A nyilvános pályázatot az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a helyi újságban 

kell meghirdetni.  

(4) A pályázati felhívás tartalmi elemeiről a jogszabályok figyelembe vételével a 

képviselőtestület dönt. 

(5) A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság bontja fel és ellenőrzi, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e a kiírásban rögzített alaki, formai, tartalmi követelményeknek. A bizottság 

üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(6) A képviselőtestület a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig 

visszavonhatja.  

(7) Ha a pályázó vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a 

pályázót a képviselőtestület kizárhatja az eljárásból. 



11 
 

(8) A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja, 

illetve módosíthatja. 

(9) A pályázók ajánlataikat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, személyesen, vagy 

meghatalmazott útján nyújthatják be, vagy postán küldhetik meg. 

(10) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati felhívásban foglaltakat.  

(11) Érvényes az a pályázat, mely minden szempontból megfelel a pályázati kiírásban 

foglaltaknak. 

(12) A pályázat eredménytelen, ha  

 a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok a pályázati kiírás 

alapján nem értékelhetők, 

 b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy 

más, a pályázatra vonatkozó előírásnak, 

 c) a képviselőtestület külön indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja a pályázati 

eljárást. 

(13) A pályázat nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak és az önkormányzat 

érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette, és akit így a képviselőtestület 

nyertesként kiválasztott. 

(14) Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha: 

 a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, 

 b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a jogszabály alapján az eljárásban nem vehet 

részt, 

 c) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a pályázati dokumentációt nem vette át. 

 d) nem felel meg a pályázati felhívásban, dokumentációban, jogszabályban meghatározott 

feltételeknek. 

(15)  Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: 

 a) nem érkezett pályázati ajánlat, és vagy 

 b.) érvénytelen ajánlatok érkeztek, 

 c) a képviselőtestület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánította. 

(16) A pályázatok elbírásának eredményéről a pályázókat a polgármester értesíti.  

(17) Zártkörű pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon 

jellege, vagy jelentősége a pályázaton előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi 

szükségessé; versenypolitikai ok alapján indokolt; az önkormányzati érdek, különösen a 

közszolgáltatás ellátása vagy üzleti titok megóvása azt indokolttá teszik. 

(18) Az ingatlanok értékesítésére, megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést a 

képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester köti meg. 

16.§ 

(1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe sorolt 

vagyont. 

(2) Az önkormányzati vagyon ingyenes átruházásáról kizárólag a képviselőtestület dönt. A 

döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. A vagyon tulajdonjogát ingyenesen 

átruházni kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. 

17.§ 

(1) Az önkormányzat ingó vagyontárgyainak a rendeltetésszerű használatot meghaladó, 

indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül az azt használó intézmény hatáskörébe 

tartozik. A hasznosítás bevétele a használót illeti meg. 

(2) Az intézmények a 20 000 Ft-ot meghaladó könyv szerinti értékű eszköz értékesítését vagy 

selejtezését 100 000 Ft értékhatárig a polgármester, ezen felüli érték esetén a 

képviselőtestület előzetes hozzájárulásával végezhetik. 

(3) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó 

intézménynél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a polgármesteri hivatal 
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gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti 

meg. 

10.  Felajánlott vagyon elfogadása 

18.§ 

(1) Bármely vagyontárgy tulajdonjogának az önkormányzat részére történő ingyenes vagy 

kedvezményes felajánlásának elfogadásáról a képviselőtestület dönt.  

(2) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek terhei 

elérhetik vagy meghaladják az ajándék vagy hagyaték forgalmi értékét, vagy amelynek 

elfogadása más jogszabályba ütközik.  

(3) Az Önkormányzat köteles az ingyenesen vagy kedvezményesen felajánlott és elfogadott 

vagyontárgyat a felajánló által megjelölt vagyonkezelő szerv részére a felajánló által 

meghatározott célra átadni.  

11. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli vagy 

peren kívüli egyezség 

19.§ 

(1) Az Önkormányzat jogait vagy kötelezettségeit érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség 

megkötéséről 500 000 forintot meghaladó pertárgyérték esetén a képviselő-testület dönt. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meg nem haladó pertárgyértékig az egyezség 

megkötéséről a polgármester dönt.  

12. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás 

20.§ 

(1) A követelésekről történő lemondás esetei: 

a) méltányosság 

b) visszterhes átadás 

c) adókövetelés elengedése 

(2) Az önkormányzat követeléséről adókövetelés elengedése a költségvetési törvényben 

meghatározott kisösszegű követelés értékhatáráig a polgármester, a kisösszegű követelések 

értékhatára feletti követeléseknél a képviselőtestület mondhat le, amennyiben a követelés 

érvényesítése nem vezetett eredményre és ez nem is várható, vagy a követelés 

érvényesítése aránytalan ráfordítást eredményezne, vagy a lemondás az önkormányzat 

számára a követeléssel arányos egyéb előnyt biztosít. 

(3) Méltányosság abban az esetben gyakorolható, ha a fizetésre kötelezett bizonyítja, hogy 

magatartása vagy körülményei megfelelnek a méltányosság feltételeinek. A méltányosság 

feltételeinek vizsgálata során magánszemély esetében azt kell mérlegelni, hogy a követelés 

kifizetése a kötelezett és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 

veszélyezteti-e.  

Jogi személy és egyéb szervezet esetében a kivételes méltánylást érdemlő körülmény, különös 

tekintettel a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése lehet az elfogadható indok. 

13. Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal 

21.§ 

(1) A Képviselő-testület, amennyiben az Önkormányzat vagyona rendeltetésénél fogva 

forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó 

vagyontárggyal gyarapszik, a vagyonszerzéssel egyidejűleg, de legkésőbb a 

vagyonszerzést követő képviselő-testületi ülésen dönteni kell a vagyontárgy minősítésére 

vonatkozóan.  

(2) A törzsvagyonná nyilvánítás feltételeire az Nvt.-ben és e rendeletben foglaltak az 

irányadók azzal, hogy az átminősítést követő hasznosítás szerződésből eredő 

kötelezettségszegést nem eredményezhet. 

(3)Az Önkormányzat képviselő-testülete a törzsvagyon vagyontárgyait – az Nvt.-ben 

szabályozott törzsvagyontárgyak kivételével – akkor minősítheti az üzleti vagyonba tartozó 
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vagyontárgynak, ha az átminősítés nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati 

feladatellátást és a közhatalom gyakorlását, és az átminősítést követő hasznosítás nem 

eredményez szerződésből eredő kötelezettségszegést.  

14. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 

22.§ 

(1) A rendelet 3. §-ában meghatározott vagyontárgyak elidegenítésére és terhelésére az Nvt. 6. 

§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.  

(2) A rendelet 3.§-ában meghatározott forgalomképtelen vagyontárgyak tekintetében 

vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom alapításáról a 

képviselő-testület dönt. 

(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak fenntartását és működtetését az önkormányzat a 

rendelet 11.§ (5) bekezdésében foglalt vagyonkezelőkre bízhatja. A fenntartás és 

működtetés feltételeit a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodásban kell rögzíteni.  

(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken illetve azok alatt vagy felett lévő 

közművek és közcélú távközlési eszközök, egyéb vezetékes létesítmények létesítésével, 

bővítésével és áthelyezésével kapcsolatos megállapodás megkötése és az ellenérték 

megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a szolgáltatók között létrejövő keretszerződésben 

meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek alapján az egyes ingatlanokra vonatkozóan 

vezeték, szolgalmi és egyéb használati jogot alapító szerződés köthető. A keretszerződés 

alapján, az abban meghatározott feltételek szerinti a szerződéseket a polgármester köti 

meg. 

(6) A forgalomképtelen törzsvagyont érintő koncessziós pályázat kiírásáról és elbírásáról a 

képviselőtestület dönt.  

15. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti 

rendelkezési jog gyakorlása 

23.§ 

(1) A rendelet 4.§-ában meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzése, 

elidegenítése, bérbeadása, használati jogának átengedése, megterhelése gazdasági 

társaságba és alapítványba való vitele a (2) és (3) bekezdés kivételével a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik.  

(2) A 11.§ (5) bekezdésében meghatározott vagyonkezelők használatában lévő korlátozottan 

forgalomképes ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meg nem haladó időtartamú és további 

előjogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának átengedéséről a vagyonkezelő 

dönt. A megállapodás egy példányát a polgármesternek meg kell küldeni. 

(3) A 11.§ (5) bekezdésében meghatározott vagyonkezelők használatában lévő korlátozottan 

forgalomképes ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meghaladó, de öt évet nem meghaladó 

időtartamú és további előjogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának 

átengedéséről a képviselőtestület előzetes jóváhagyásával a vagyonkezelő dönt. A 

megállapodás a polgármester ellenjegyzésével érvényes. 

(4) A műemlékileg védett, a természeti területek, természeti emlékek, parkerdők és erdők 

elidegenítéséhez, megterheléséhez, gazdasági társaságba való beviteléhez az illetékes 

miniszter hozzájárulása szükséges.  

16. Az üzleti vagyonba tartozó ingatlan, ingó és vagyoni értékű jog feletti 

rendelkezési jogok gyakorlása 

24.§ 

(1) A rendelet 5. §-ában meghatározott, a rendelet 3. számú mellékletében szereplő vagyonnal 

az Nvt. 7-9. §-ában foglaltak figyelembevételével vállalkozás végezhető.  

(2) Az önkormányzat tulajdonába kerülő, az üzleti vagyonba tartozó ingatlan, ingó és vagyoni 

értékű jog megszerzéséről, és az önkormányzat tulajdonában lévő üzleti vagyonba tartozó 
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ingatlan, ingó és vagyoni értékű jog elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági 

társaságba történő beviteléről a képviselő-testület, míg bérbe adásáról, használatba 

adásáról, vagy egyéb módon történő hasznosításáról a vagyonkezelő dönt. 

(3) Az Önkormányzat a pénzeszközeiből értékpapírt, portfoliót vásárolhat. Az értékpapír, 

portfolió vásárláskor értéktől függetlenül a képviselőtestület dönt arról, hogy milyen 

megnevezésű, címletezésű és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra.  

(4) Az értékpapír, portfolió értékesítéséről, az értékesítés módjáról, feltételeiről a képviselő-

testület dönt. 

17. Tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társaságokban 

és vállalatokban 

25.§ 

(1) Gazdasági társaság és vállalat alapítására – az önkormányzati tulajdonrész mértékétől 

függetlenül – kizárólagosan a képviselő-testület jogosult.  

(2) Többszemélyes gazdasági társaságban a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági, 

jogokat a polgármester gyakorolja. Ezen jogát az általa megbízott személy útján is 

gyakorolhatja 

(3) Önkormányzati társulás esetében a társulási szerződés szerint létrehozandó társulási 

tanácsba, illetve ellenőrző szervezetbe az önkormányzatot képviselő személyek 

megválasztásáról (delegálásáról) a képviselő-testület dönt.  

18. Záró rendelkezések 

26.§ 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecser Község 

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/1996. 

(XI.21.) Ör. számú rendelete. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

6.) Civil szervezetek támogatási pályázatának elbírálása 

 

Gál Zsolt polgármester Két évvel ezelőtt úgy döntött a testület, hogy a civil szervezetek 

támogatásáról úgy gondoskodik, hogy pályázatot ír ki.  A kiküldött anyagból látszik, hogy 

milyen feladatokra kérnek támogatást a szervezetek, illetve tavaly mekkora összeget kaptak.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Előzetesen elmondja, hogy a bizottság igyekezett az 1.750 

eFt-os keretösszegbe beleférni. Nem tudtak teljes mértékben az igényeknek megfelelő 

összegű támogatást javasolni a rendelkezésre álló összegen belül. Amiből kiindultak 

döntésüknél, az a tavalyi összeg. Az idén a Nyugdíjas Klubnak szép kerek évfordulója van, 

30 éve alakultak; így a rendezvényekre kicsit nagyobb összeget javasolnak.  Egyöntetű 

szavazással javasolja a bizottság az alábbi összegeket:  Zöldkoszorú Hagyományőrző körnek 

300 eFt, Nyugdíjas Klubnak 450 eFt, Polgárőr Egyesületnek 500 eFt, Ecseri Kulturális és 

Sport Egyesület 300 eFt, Horgászegyesület  200 eFt.  

 

Hosszú János képviselő: Információi alapján a civil szervezetek úgy kapták meg a pályázati 

kiírást, hogy időben be tudják nyújtani a pályázatukat. Nem érti, hogy miért kapták meg a 

képviselők pótlólag az anyagot. 

 

Gál Zsolt polgármester Az előző testületi ülésen döntöttek arról, hogy újra kiírják a 

támogatási pályázatot március 5-ei beadási határidővel. Több civil szervezet nem adta be 

határidőben pályázatát. A telefonos megkeresésre a Lovas Egyesület kérte, hogy csütörtöki 
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határidővel nyújthassa be a pályázatát, de nem teljesítette. Erre az anyagra vártak a pályázati 

összesítő lap elkészítéséhez, ezért késett a táblázat kiküldése. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Nem bántva a horgászegyesületet jegyzi meg, hogy az elmúlt 

időszakban pluszba fizettünk nem kevés összeget. Célszerű továbbra is támogatni őket 

ekkora összeggel? 

 

Gál Zsolt polgármester Az eddig kifizetett támogatás közös érdekünk volt. Az egyesület tudta 

pótolni a segítségünkkel azokat a hiányosságokat, melyet a szakhatóság előírt. A további 

működéshez szükség van támogatásra. A tóban most sincs víz, a halállomány valószínűleg 

le van pusztulva. Az előző testületi ülésen beszéltünk róla, sőt megkerestek más egyesületek 

a tó üzemeltetésével kapcsolatban. Egyelőre a vezetőség nem tudta fogadni az érdeklődőket. 

Ha nem tudják felvenni a kapcsolatot, akkor valószínűleg a testülethez fognak fordulni.   

 

Horváth Tamás képviselő: Nem azt mondjuk, hogy ne adjunk támogatást, de ne 

általánosságban, hanem inkább valamihez kötötten lenne jó. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A múltkor beszéltünk arról, hogy a tó jelen állapota miatt 

geológiai szakértői véleményt kellene kérni. Felmerült Szentpéteri Ildikó ecseri lakos neve, 

aki geológus. Talán tőle kéne tanácsot kérni. Ha annyira  megváltoztak a földtani viszonyok, 

hogy nincs is esélyünk arra, hogy természetesen úton feltöltődjön a tó, akkor nem kellene 

továbbra is a pénzt beleinvesztálni. 

 

Gál Zsolt polgármester A természetes feltöltödésnek nincs realitása, hiszen eredetileg sem is 

így alakították ki a tavat.  Egy kúttal táplálták eddig is, de a szivattyúzott kút nem működött.  

Vannak alternatívák a működtetésre.  Legutoljára egy  maglódi egyesület kereste meg ezzel 

kapcsolatban. Vannak gazdaságosabb üzemeltetésre javaslatok,  alternatív megoldású 

szivattyúk, melyet pl. napenergia, szélenergia működtetne és nem áram. De ennek kiépítése 

is költséggel jár. Most árammal és agregátorral szivattyúznak. Az új kúttal tavaly 80 cm-es 

vízszint emelkedést sikerült elérni, de ez újra visszaesett. A bizottsági javaslatnak 

megfelelően megkeresik Szentpéteri Ildikót és kérik a segítségét a helyzet megoldására. 

 

Hosszú János képviselő: Az önkormányzat és a Horgászegyesület közötti szerződés meddig 

tart? 

 

Horváth Tamás képviselő: Tudomása szerint a Rákos-mezeje Horgászegyesület részére 

kiadott  halászati joggal kb.egy időben jár le a szerződés. 

 

Barta Zoltán jegyző: Pontosan  2015. december 31.-ig szól a szerződés. 

 

Gál Zsolt polgármester  Mivel  nekik van halászati engedélyük, és a szerződés is köt minket, 

ezért valamilyen alternatív megoldást kell találniuk. A maglódiak már keresték az ecseri 

üzemeltetőket, de nem tudtak még megegyezni. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Az említett összegben a sportköri támogatás benne van? 

 

Gál Zsolt polgármester Igen a költségvetésben a tavalyi összegnek megfelelelő támogatás 

tervezve van. A rendelkezésre álló keretből levonásra került a rendőrségi támogatás, 

valamint a sportkörnek biztosított összeg. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

58/2013.(III:13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2013. évi támogatását  

a költségvetésében elkülönített 1.750 eFt keretösszeget 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 Ecseri Polgárőr Egyesület 500 eFt 

 Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör  300 eFt 

 Ecseri Nyugdíjas Klub   450 eFt 

 Ecseri Kulturális és Sport Egyesület   300 eFt 

 Rákos-mezeje Horgászegyesület  200 eFt 

Az Ecseri Sport Egyesület részére 2013. évben  1.133 eFt támogatást nyújt. 

A Sport Egyesület támogatásába a testület korábbi döntésének  

megfelelően már átutalt 2 x 75 eFt = 150 eFt beszámításra kerül. 

A sport pályán megtartott községi rendezvények közmű díjai – áram és vízdíj – 

nem a Sport Egyesületet terheli; annak megtérítése a művelődési ház keretéből történik. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013.XII. 31. 

 

 

7.) Faluközpontban folyó munkálatok 

 

Gál Zsolt polgármester  Két munkálatról kíván beszámolni:  egyik téma a faluközpontban 

elhelyezendő szobor területe, ill. rendezése.  A szobrot a civil szerveztek ajánlották fel az 

önkormányzatnak, ők adják rá a pénzt.  A park kialakításra a Hungarocontrol pályázatból 

szerzett összeg a fedezet, kisebb részben kell önkormányzati finanszírozás. A munkálatok 

elkezdődtek, és május 11-én átadásra kerülhet a terület a szoborral együtt. Most a bizottsági 

tagoknak és jelenlévőknek is jelzi, hogy V. 12-én 10 órakor lesz az avatási ünnepség. Az 

előbbi munkálatokhoz tartozik a Széchenyi utca belső felének burkolat cseréje.  Most a 

közbeszerzési kiírás előtt állunk, reményeink szerint április- ill. május hónapban 

megkezdődhet a munka és befejeződik a búcsúig. A faluközponthoz nem közvetlenül 

tartozik, de része a most folyó munkáknak az orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása, ill. 

bővítése. Általában a fogászat és védőnő, valamint valamelyik orvos is közel azonos időben 

rendel; sokszor nem férnek el az autók. Ennek megoldására további 3 hellyel bővítették a 

rendelő előtti parkolót, ill. az EKO Kft. telephelye előtt új 2 hely került kialakításra. Itt a 

lépcső javítást is elvégezzük.  Nem kell szavazni, csak tájékoztatást adott a testületnek.  

 

 

8.) A Majális előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester A meghívó mellékleteként kiküldtünk anyagot, melyben két 

alternatíva van felvázolva.  Még nem sikerült dűlőre jutni a vállalkozóval, aki rendezné a 

majálist.  Kéri a testület felhatalmazását, hogy a művelődési ház vezetővel a majális 

szervezését elvégezhessék. Dévényiné összeállított egy programot, amely elég színes. De 

kaptunk egy ajánlatot is a Nóta TV-től, ők olcsóbban elvégeznék a feladatot, és emellett 

jelentős reklám felületet kapnánk.  Tegnap volt egy egyeztető tárgyalása, de az összeírt 

kérdéseire a meghívott vendégekkel nem tudtak még egyeztetni, nem kapott pontos választ.  

Amennyiben ez megtörténik, és sikerül minden kérdést tisztázni, akkor a falu lehetőséget 

kapna egy tv csatornán hosszú ideig megjelenhente a településünk. Ha nem sikerül 
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megegyezni, akkor az első javaslat szerint a művelődési ház előterjesztése szerint 

bonyolódna a rendezvény. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen a tárgyalásról 

nem tudtunk, ezért az A variációt javasoltuk, a művelődési ház általi lebonyolítást azzal a  

kitétel, hogy a hőlégbalonozáshoz nem ragaszkodnának, mert egy másik rendezvénnyel 

egyszerre van. 

 

Gál Zsolt polgármester Kéri  testület felhatalmazását további egyeztetésre, a majális egy 

kedvezőbb árú lebonyolítására a Nóta Tv-vel. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor 

a bizottsági észrevétellel kiegészítve a művház ajánlatát hajtsák végre. 

 

Barta Zoltán jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy az elhangzott két javaslat ellentmond 

egymásnak. 

 

Gál Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja az Oktatási és Szociális bizottság javaslatát. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

59/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, miszerint a 2013. évi majálisra 

kizárólag a művelődési ház lebonyolításában kerüljön sor. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester  Szavazásra bocsátja a módosítási javaslatát, miszerint folytassunk 

további egyeztetést a vállalkozóval. Amennyiben a tárgyalás nem hoz eredményt szerdáig, 

akkor a művelődési ház által javasolt változat kerüljön megrendezésre. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

60/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

- felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetést 

a Nóta Tv-vel a majális kedvezőbb árú lebonyolítására. 

- Amennyiben a tárgyalás nem vezett eredményre, a testület 

megbízza Művelődési Ház igazgatóját, hogy a 

46/2013.(II.20.) sz. határozatában jóváhagyott keretösszegen belül 

a 2013. évi Majálist bonyolítsa le. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: - egyeztetés 2013. III.20. 

 - lebonyolítás 2013. május 10-12. 

 

9.) Irodai szolgáltatások igénybevétele a Művelődési Házban 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Nem volt bővebb információjuk, ezért a bizottság a 

testületre bízta a döntést. 
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Dévényi Gáborné:  Az a probléma merült fel Kamarás Zoltán foglalkoztatásával 

kapcsolatban, hogy a sorozatos jogszabály változás miatt nem tudjuk az eddigi módon 

alkalmazni. Nem célszerű nyugdíjasként alkalmazni; mégis valamilyen óraszámban szükség 

lenne a közreműködésére.  Keresnénk egy olyan vállalkozást, aki el tudná végezni a 

feladatot; havi 30 óra számról van szó.  A forrását kellett megkeresni a foglalkoztatásnak.  A 

művelődési ház továbbképzésre elnyert pályázatában van forrás a helyettesítésére. Így az 

önkormányzat költségvetéséből forrást nem igényelne. 

 

Gál Zsolt polgármester Meddig tartana a helyettesítés? 

 

Dévényi Gáborné: A művelődési házban elindult a hagyományos feladatokon kívül a TÁMOP 

2.1.1.program keretében egy informatikai és egy angolnyelvi továbbképzés,  90 %-os 

támogatottsággal. Az első csoport már elindult, 14-en résztvesznek részt benne. De lesz még 

egy informatikai képzés, és ősszel indul egy angol és egy informatikai csapat is.  A házban 

lévő számítógépeknek teljesen jó állapotban kell lenniük, szükség van megfelelő 

szakemberre. Kizárólag meghatározott napokon és óraszámban történne a foglalkoztatás. 

Kamarás Zoltán eddig napi 4 órában volt alkalmazva, most már csak adott napokon, konkrét 

óraszámban lenne szükség a közreműködésére. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Az önkormányzati kft-vel kellene egyeztetni az ügyben, hogy 

nem tudnánk-e rajtuk keresztül alkalmazni Kamarás Zoltánt? 

 

Gál Zsolt polgármester Szerinte annak sincs akadálya, hogy mint vállalkozóval – tudomása 

szerint Kamarás Zoltán egyéni vállalkozó - közvetlenül lehetne szerződést kötni. 

Határozati javaslata: a testület hatalmazza fel a művelődési ház vezetőjét, hogy  egy főt fix 

időtartamban foglalkoztathasson. Ha lehetséges, akkor az önkormányzati kft. keresztül 

alkalmazzuk Kamarás urat. 

 

Hosszú János képviselő: Tudomása szerint Kamarás Zoltánnak van cége, vagy vállalkozása.  

Szerinte nem kellene közbeiktatni mást, egyenesben is megköthető a foglalkoztatási 

szerződés. 

 

Barta Zoltán jegyző: Utána kell nézni, hogy Kamarás úr egyéni vállalkozó, mert akkor 

közvetlenül köthetünk szerződést adott feladat ellátására. Ha nem egyéni, akkor más 

vállalkozást kell keresnünk. Azt is vizsgálni kell, hogy tevékenységi köre között irodai 

szolgáltatás van-e? A javaslat úgy szól, hogy nem igényel költségvetési forrást. Szerinte 

még ha pályázati pénzből is, de mi költségvetésünkön keresztül folyik a pályázaton elnyert 

összeg felhasználása. De az igaz,  inkább a pályázati forrásból megvalósíthatóság lenne a jó 

megoldás. 

 

Gál Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja határozati javaslatát, miszerint amennyiben 

pályázati forrásból finanszírozható, Kamarás Zoltán egyéni vállalkozóval kössünk szerződést, 

amennyiben nem, akkor valamilyen vállalkozásson keresztül kössünk szerződést. 

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

határozatot hozta: 

61/2012.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a művelődési ház dolgozóinak továbbképzési idejére 

az irodai szolgáltatások igénybevételét az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 
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- amennyiben pályázati forrásból finanszírozható, akkor a művház 

igazgató Kamarás Zoltán egyéni vállalkozóval kössön szerződést,  

- amennyiben nem, akkor valamilyen vállalkozás bevonásával oldja 

meg a helyettesítést.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: 2013. december 31.  

 

10.)  Művelődési Ház  közművelődési támogatás igénylés ügye 

 

Gál Zsolt polgármester Tavaly is volt közművelődési támogatásunk, melyet a pályázaton 

nyertünk.  Az előterjesztés szerint az idén lámpatestek cseréjére tett javaslatot a művház 

igazgató. Véleménye szerint előbb meg kellene nézetni, hogy miért égnek ki ezek a lámpák, 

mi az oka?  Ha lehet, akkor érvényesíteni kell a garanciális feltételeket, vagy a műszaki 

ellenőrzésen keresztül elvégeztetni; miért ezen anyagok kerültek beépítésre? Fel kell kérni 

egy szakértőt, hogy az esetlegesen nem megfelelő lámpatesteknek van-e tűzveszélyessége?  

Ha tönkrementek a lámpák, akkor ki kell cseréni; ha izzók mentek tönkre, akkor azt kell 

kicserélni. 

 

Dévényi Gáborné: A művelődési ház már kihívott ez ügyben egy villanyszerelőt, aki 

megállapította, hogy az igénybevétel során eldeformálódnak a lámpatestek, ezért nem 

tudnak izzót cserélni.  

 

Gál Zsolt polgármester Nem elég egy villanyszerelői vélemény, erről egy szakvélemény kell, 

- akár tűzvédelmi szakemberé is -, azért hogy tudjuk érvényesíteni a minőségi kifogásunkat. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Érintésvédelmi szakértői anyag kell, egy villanyszerelői 

vélemény kevés.  

 

Gál Zsolt polgármester A közművelédési támogatás ügye van jelenleg napirenden. Az 

érdekeltségnövelő támogatásra március 24-ig kell beadni az igényt, de még nincs kiírva a 

pályázat a Kincstári honlapon.  Kicsit nehezíti az anyag előkészítését. Ettől függetlenül – 

véleménye szerint - ezen a támogatáson indulni kell.  Jegyző úr talált egy jogszabályt a 

Magyar Közlönyben, amiben szerepel, hogy mire lehet pályázni. Anyagbeszerzésre ne, 

hanem közművelődési feladat ellátásra. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Felolvassa a 13/2013. EMMI rendelet idevonatkozó részét, miszerint az 

önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatás részletes szabályairól szóló rendelet 

tartalmazza a támogatott feladatokat. Több kategóriája van:  települési önkormányzatok 

támogatása könyvtári és közművelődési feladatokra. A 20 pont között nincs benne 

anyagbeszerzés támogatása.  

 

Dévényi Gáborné: Két különböző pályázatról van szó. Az egyik érdekeltségnövelő pályázat, 

melyben semmilyen adatot nem kell megadni, csak az önkormányzat által adott saját önrészt 

kell feltüntetni. A Kincstárban ennek arányában osztják szét a rendelkezésre álló összeget. 

Ez a pályázat konkrét eszközbeszerzésről szól. A másik, az idei rendeletben szereplő egy 

közművelődési szakfeladat támogatása, melynél nem ismert a beadási határidő. 

 

Gál Zsolt polgármester Emlékezete szerint a tavalyi évben nem kellett rögtön megadni, mire 

pályázunk, csak az összeget kellett megjelölni. Ebből lett a színpad fedése és elemek 
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pótlása. Úgy gondolja, hogy most az önrészt határozzunk meg. Ha a kiírás megtörténik, 

akkor pályázzunk.  A tavalyi évben 2 millió Ft volt az önrész, ehhez nyertünk 860 eFt-ot. 

Kéri a javaslatokat. Jelzi, hogy ha ugyanakkora önrésszel pályázunk, és később úgy 

döntünk, hogy mégsem tudjuk vállalni, akkor lehetőség van visszalépésre. 

 

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

határozatot hozta: 

62/2012.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert és a művelődési ház igazgatóját, 

hogy a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot 

2 millió Ft-os önrésszel nyújtsa be. 

A pályázaton nyert támogatás felhasználásáról a testület 

a következő ülésén kíván dönteni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  műv.ház igazgató 

Határidő: 2013. III. 25. 

 

Dévényi Gáborné: A könyvtári támogatásra közművelődési szakfeladatonként kell pályázni. 

Itt bizonyos fejkvóta érvényesül a feltételek között.  Ehhez nem kell önrész, és április 3-ig 

kell benyújtani. 

 

Gál Zsolt polgármester Javasolja a testületnek, hogy bízzák meg a művház vezetőjét, 

dolgozza ki a könyvtári támogatásra Ecser pályázatát és nyújtsa be az április 3-i határidőre. 

 

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

határozatot hozta: 

63/2012.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a művelődési ház igazgatóját, 

hogy az önkormányzati könyvtárak támogatására  

a Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár pályázatát 

dolgozza ki és nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  műv.ház igazgató 

Határidő: 2013. IV. 03. 

 

 

11.) Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ beszámolója 

 

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

elfogadásra javasolja a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját. 

 

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

határozatot hozta: 

64/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a  Gyömrő és Környéke Szociális Központ  

2012. évi beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt   polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

18.51  órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről. 

 

12.) Vecsési Családsegítő Szolgálat beszámolója 

 

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

elfogadásra javasolja a Vecsési Családsegítő Szolgálat beszámolóját. 

 

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

határozatot hozta: 

65/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a  Vecsés és Környéke Családsegítő és Gyermekvédelmi  

Szolgálat 2012. évi beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt   polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13.) Liszt Ferenc Repülőtér zajvédelmi terve 

 

Gál Zsolt polgármester  A repülőtér zajvédelmi tervéről csak egy kivonatot kapott a testület, 

de a teljes anyagot a polgármesteri hivatalban megnézhető.  Amennyiben észrevétele, 

javaslata van bárkinek az anyaggal kapcsolatban, akkor azt április 10-ig tegye meg és 

juttassa el a hivatalba emailben vagy írásban jelezze.  Az újságban és a honlapon is 

megjelenítjük a lakosság részére ezt a lehetőséget. 

 

Hosszú János  Talán tájékoztatni kellene a befektető csoportot is, hogy tudjanak reagálni. 

 

Gál Zsolt polgármester A mai napon nekik is el lett küldve az anyag. 

 

14.)  Temetői fakivágás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester A bizottsági ülésen beszéltünk róla, illetve már ősszel is foglalkozott a 

testület a temetőben lévő elöregedett nyárfasor problémájával. Több nyárfa közvetlenül a 

ravatalozó mellett van, esetleg egy viharban kidőlhetnek. Szakember megállapította, hogy a 

25-30 éves nyárfa koron túl vannak, kitermelésre érettek. Időközben lakossági észrevétel is 

érkezett, szélben hullanak az ágak a sírokra.  Két variáció lehetséges megoldásra: vagy 

visszavágással megtörténik a fák ifjítása, vagy kivágásra kerülnek. A kisebbségi 

önkormányzat is tárgyalta az ügyet és a kivágást javasolják. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság is az elöregedett fák kivágását javasolja 

azzal a kiegésztéssel, hogy ezen fák  helyett örökzöld növények kerüljenek kiültetésre. 

 

Gál Zsolt polgármester Jelen esetben ez 15 db nyárfa kivágását jelenti. Már kaptunk egy 

ajánlatot; ehhez kéri a keretösszeg meghatározását. Javasolja a testülenek, járuljon hozzá a 

fák kivágásához, és 200 eFt-os keretösszeget határozzon meg.   

Szilágyi Károly közbevetésére válaszolva elmondja, a tuskókat bent hagyják a földben.  Az 

lenne a megoldás, hogy  60-70 cm-ig maradna meg a törzscsonk, amit később virágtartóként 

használnának.  A Golgota Bt. vállalta, hogy a kivágott fák helyett örökzöldet ültetnek, és 

erről egyeztetnek a kisebbségi önkormányzattal.  A fakivágás legtöbb részét az 
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önkormányzati kft. fogja elvégezni, másik részét egy monori tűzoltó csapatból alakult 

vállalkozás  vállalta el. 

 

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

határozatot hozta: 

66/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a temetőben lévő 

kiöregedett, veszélyes nyárfák kivágásáról intézkedjen. 

A kivágott fákat örökzöld növékenyekkel kell pótolni, 

A testület ezen munkálatok költségére 200.000 Ft keretösszeget 

határoz meg.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő 15. napirend (EKO Kft. Felügyelő Bizottságának 

választása) és a 16. napirend (Ingatlan elővásárlási jog gyakorlás)  személyi kérdést érint, 

ezért 18.39 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

az ülés 19.07 órától nyílt ülésként folytatódik. 

 

19.07 órától  szünet 19.21 óráig 

 

17.) Hegyi Gábor által képviselt konzorcium válasz levele 

 

Gál Zsolt polgármester Hegyi Gábor által képviselt konzorcium jogi képviselőjétől Dr. Butor 

Ágnes ügyvédnőtől kaptunk egy levelet, mely válasz a mi megkeresésünkre.  Januárban úgy 

döntött a testület, hogy levélben megkeresi a konzorciumot egyeztetési szándékkal és 

felajánlja, hogy csökkentve a telekadót 10 Ft-os mértékre, amennyiben a konzorcium a 

telekadó megfizetése mellett új településfejlesztési szerződést köt, és további 15 Ft/m
2
-es 

mértéknek megfelelő településfejlesztési támogatást nyújt. Erre a levélre kapták a választ. 

Felolvassa a levelet. Lényegében 10 Ft-os fejlesztési hozzájárulást fizetnek Ecser 

településfejlesztési céljaira. Készek közjegyzői okiratban módosítani a településfejlesztési 

megállapodásunkat, de úgy, hogy az nem eredményezheti a befektetők ellehetetlenülését. A 

folyamatban lévő peres ügyektől történő elállást csak abban az esetben teljesítik, ha az 

egyeszség létrejött. Az egyeztetés alapja arról szólt, hogy a tavaly megállapított telekadó 

mértékét 80 Ft-ról 10 Ft-ra mérsékli a testület, amennyiben a feltételeinket teljesítik. Ennek 

az összegnek a kilakítása is egyeztető megbeszélés alapján jött létre. Hegyi Gábor azt igérte, 

hogy igyekszik a vállalkozó társakat is meggyőzni, hogy fogadják el ezt az összeget. Akkori 

egyeztető fórumon elhangzott a részükről: ha a 10 Ft-os mérték rendeletben megjelenik, 

akkor ők nem fognak peresítés felé folyamodni. Az ígérettel ellentétben amikor a rendelet 

megszületett, akkor a rendeletünket megtámadták, ill. a rendelet alkotás menetét is 

megtámadták. Ez a per jelenleg a Kúria előtt van.  A másik ígéret, amit nem teljesített  

Hegyi Gábor: nem tudta rábeszélni a befektető társát a telekadó elfogadására további 

egyeztetések után.  A képviselő-testület ezen előzmények miatt tavaly a decemberi ülésen a 

10 Ft-os mértéket 40 Ft-ra emelte. Erre azért kényszerültünk, mert a következő évi 

költségvetésünkben az önkormányzatok állami finanszírozás változásai miatt jelentős hiány 

keletkezik, ezt pótolni kell. Amikor a 40 Ft-os mérték meghatározásra került, a testület 

megbízta a polgmestert és Hosszú János képviselőt. hogy erről egyeztessenek a 

befektetőkkel.  Ez nem vezetett eredményre.  Ezek után született az előbb említett határozat.  

A működésük megkönnyítésére tettük a telekadó emelési javaslatot. Várja a képviselők 
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javaslatait a felolvasott levél adandó válaszra. Úgy látja, hogy két féle értelmezése 

lehetséges a levélnek. Egyik alapján a 10 Ft-os telekadó mértéken felül hajlandóak az 

ingatlanjaik után fizetni, ami nem adó formájában jelenik meg.  Az eredeti levelünkhöz 

képest jó lett volna ez a válasz. De valószínűsíti, hogy a felajánlás nem erre vonatkozik, 

hanem hogy még a 10 Ft-os telekadót se vessük ki.  A településfejlesztési célra szánt összeg 

azon kívül lenne. Nem látja, hogy ez korrekt ajánlat a testület kezdeményezésére.  Kérdés: 

egyeztessen-e még március 31. előtt Hegyi Gáborral, vagy mit válaszoljunk erre a levélre? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Szerinte úgy válaszoljunk, hogy a telekadó mértéke  40 

Ft/m
2
. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Nehéz a válasz, mert hiába törekszünk konszenzusra, 

amiben megegyeztünk, azt sem teljesítették. 

 

Gál Zsolt polgármester A III. körzetben az érvényben lévő telekadó 40 Ft. 

 

Horváth Tamás képviselő: Az első megbeszélésen úgy nyilatkozta, hogy ha 10 Ft az adó, 

akkor minden oké.  Mi rámondtuk, hogy 10 Ft és ezen kívül kérünk 15 Ft-nak megfelelő 

támogatást.  De ők úgy gondolják, hogy még a 10 Ft-ot sem kívánják kifizetni. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Véleménye szerint ha elfogadjuk az ajánlatukat, akkor rögtön 

azzal fognak megtámadni minket, miszerint a régi szerződés jó; nincs szükség változtatásra. 

Ez simán időhúzás, nem megegyezés. 

 

Horváth Tamás képviselő: Ha a 10 Ft-on felül javasolja a támogatást, akkor ez lehetőség a 

további egyeztetésre. 

 

Gál Zsolt polgármester Ha mi úgy értelmezzük, a 10 Ft-os adómértéken felül adja a 10 Ft-os 

támogatást. Erről egyeztetünk, ezzel csak az idő megy.  Az adófizetési kötelezettsége úgyis 

később keletkezik.  Nagy értelmét nem látja a további tárgyalásnak. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ha ezt írjuk le, akkor azt gondolhatja Hegyi Gábor, hogy nem 

tudjuk értelmezni a leírtakat.  Mi a véleménye az elhangzottakról Hosszú Jánosnak? 

 

Hosszú János képviselő: Véleménye szerint  itt “sárdobálózás” történt. Az előző tárgyaláson 

nem vett részt, ezért nem tud felelős véleményt mondani. A mostani nem volt tárgyalás, 

inkább csak beszélgetés. A két fél elmondta az érveit, akár mindkettőben elhangzottak 

igazak lehetnek.  Az volt a lényege, amit a polgármester a testület előtt elmondott, erre 

várják a választ. Neki az jött le az egész beszélgetésből, hogy bizonyos kereteken belül 

akarnak maradni fizetés szempontjából. Elhangzottak a társtulajdonosi érdekek a kft.-ben.  

Az előző testületi ülésen nem volt jelen, ezért erről nincs információja.  Annyit tud, hogy az 

említett ajánlás került elküldésre. 

 

Gál Zsolt polgármester Az egyeztetést nem érzi “sárdobálásnak”.  Azon az informális ülésen, 

amikor Hegyi Gáborral  megegyeztünk a 10 Ft-os mértékben - ezen Hosszú János is jelen 

volt -Akkor további kompenzációról is szó volt; akár terület átadásról is. Azt nem tartották 

be a befektetők. Én azon a megbeszélésen is csak ezt tudtam elmondani. 

 

Hosszú János képviselő: Az előzőekben milyen tárgyalás volt, mi nem, miről nem 

beszélgettek, vagy igen, nincs tudomása. Tény, hogy megállapodás nem született közöttük. 
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Ha elolvassa valaki az egyeztetésről készült összefoglalót, megállapíthatja, hogy eltelt 2 óra 

beszélgetéssel. Neki ez volt a sárdobálás; mindenki csak az érveit mondta el. Ő ott is úgy 

nyilatkozott, hogy a megegyezés felé kell menni. Bár a pereket, amelyek most folynak, a 

testület esetleg megnyeri; de félő, hogy el is bukhatjuk. Komoly pénzeket kell kifizetnünk. 

Akkor milyen lehetősége lesz a mostani vagy a későbbi önkormányzatnak? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ezt a megállapodást így aláírná Hosszú úr? 

 

Hosszú János képviselő: Kijelenti, hogy nincs a telekadó mellett. Kell találni egy másfajta 

módot.  Úgy gondolja, hogy a Hegyi Gáborékkal meg kell egyezni.  Nincs konkrét javaslata. 

Félő, hogy mi ezekből a perekből nem jól jövünk ki. 

 

Horváth Tamás képviselő: A korábbi javaslatot Hegyi Gábor adta, miszerint a telekadó 

mértéke 10 Ft/m
2 

–ben legyen megállapítva, akkor ők ezt fogják fizetni. Kijelentette, hogy 

megigérni nem tudja, de igyekszik elérni, hogy a másik befektetőtárs is fizessen, nem fogja 

jogi útra terelni. Szó volt arról is, hogy mi az az összeg, amit a fejlesztésre tudnának adni. 

Mi teljesítettük a megbeszélteket, de ők feljelentettek több fórumon. Ezzel a cselekedetével 

teljesen hiteltelenné vált Hegyi Gábor.  A plusz támogatással kapcsolatban abban 

maradtunk, hogy ő is egyeztet az üzlettársaival,  mekkora teleknagyságtól tudnak megválni, 

vagy milyen összegben tudnának segíteni. Ezek után feljelentettek, és a 10 Ft-ot sem akarják 

fizetni telekadóban.  Két éve arról beszélünk velük, hogy egyszer a 10 Ft rendben van, 

másik héten már nincs. Így nagyon nehéz megyezni, ha a másik fél mindig visszatáncol. Ő is 

azon a véleményen van, hogy nem kéne peres ügyekbe belebonyolódni. De az 

egyeztetéseknél egy számot “fújnak”, ami nagyon alacsony szám. Néha azt mondják, hogy 

még azt sem.  Hiteltelenné válik a megyezés. A pénzre szükségünk van.  Ha a 10 Ft-os adón 

kívül 10 Ft-os hozzájárulást ajánlanak, még az is megfontolandó. De a levélből úgy tűnik, 

hogy a korábban már megígért 10 Ft-os telekadót is csak támogatásként és nem adóként 

akarják fizetni.   

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A környező településeken szinte mindenhol bevezették a 

telekadót. Ebből az önkormányzatok nem kis bevételre tettek szert. Sőt több vállalkozás 

beruházott. Hegyi Gábor féle cég 10 éve nem csinál semmit.  Az ecseri vállalkozók 

tevékenységük után fizetnek valamit, (iparűzési vagy gépjármű adót). Ha ő is végezne 

valamilyen tevékenységet, akkor abból lenne bevételünk. Az önkormányzatnak biztosítania 

kell a működéshez a pénzt. Nincs másik alternativa, a lakosságot és a vállalkozásokat nem 

akarjuk tovább terhelni. Olyan adót kellett kivetni, amely a legkevésbé terheli az ecserieket.  

Mit tegyünk a továbbiakban? 

 

Hosszú János képviselő: Ezért sem akart polgármester vagy alpolgármester lenni. Azért 

vannak a vezetők, hogy kitalálják, mit tegyen a testület, hogy fejlődjön a falu. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Az ő véleménye pedig az, hogy azért vannak a képviselők, 

hogy segítsék a munkát és ne hátráltassák. 

 

Hosszú János képviselő: A telekadó nem jó, nem ösztökéli a vállalkozókat, hogy Ecserre 

települjenek. Nem minden környékbeli településen vezették be. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Nincs telekadó Vecsésen, de építményadó van. Ami szerinte 

sokkal jobban érinti a vállalkozásokat. Hosszú János képviselő úr pontosan tudja, hogy helyi 

adóbevételre szükség van. 
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Gál Zsolt polgármester Annak idején Hosszú János ti javasoltátok a kommunális adót is, ami 

minden ecseri lakost érintett volna. Ezzel szemben a telekadó bevezetésével a 10 Ft-os 

értékkel csak az üresen álló ingatlantulajdonosokat terheltük, nem mindenkit. Ezzel csaknem 

duplájára rúg a  beszedhető összeg, mintha a kommunális adót vezettük volna be a három 

helyi adó közül Ugyanúgy mérlegeltük a gyömrői és vecsési építményadó rendszerét. A már 

működő vállalkozásokat és a lakosokat is terheli ez az adónem.  Úgy, hogy egyéb más 

módon is fizetnek a vállalkozások pl. gépjármű adót és iparűzési adót.  Azokat súlytanánk, 

akik egyébként is terheltek.  A sok rossz közül azt választottuk, ami a legkevésbé rossz.  

Három nagyobb befektetői csoportot érint rosszul a telekadó. De mindig van olyan réteg, 

akit hátrányosan érint az intézkedés. A kommunális adó 1200 ingatlant érintene, ebből max. 

beszedhető összeg 30 millió Ft. Az önkormányzati választáskor mindkét csoport a választási 

igéretében szerepelt, hogy csökkenteni kívánja a közterheket.  De a kommunális adó 

bevezetése pont ellentétes irányba haladna ezzel.  A telekadó vagyoni tipusú adó, akinek van 

vagyona, az fizessen. Ha nem tud, akkor értékesítsen. Hegyi Gáborék esetében is akár terület 

értékesítés vagy terület átvétellel is az önkormányzat kaphatna támogatást. Ennek ellenére 

még egyeztetne a befektetői társasággal. Abban az esetben, ha ez nem vezet eredményre, 

akkor írná le, hogy nem fogadja el a levélben érkezett ajánlatot. 

Határozati javaslata, hogy a képviselő-testület az előző ülésen tett javaslatát fenntartja, azzal 

azonos ajánlatát kéri elfogadni. Kéri a testület felhatalmazását, hogy amenyiben a 10 + 10 

Ft-os mértékben meg tudna egyezni, akkor aláírhasson egy megállapodást. Ellenkező 

esetben a pereskedés folyik tovább.  A kormányhivatal másodfokon is nekünk adott igazat, 

ezért a Hegyi Gáborék a Kormányhivatalt perelték be, amit a Kúria most vizsgál.  Olyan 

precedens még nincs, ahol bíróság vizsgálta volna a telekadó rendeleteket úgy, hogy a 

Kormányhivatal másodfokon is elfogadta. Mindenhol máshol a kormányhivatal rossznak 

tartotta a rendelet alkotást és annak menetét is.  

Kéri a felhatalmazást további egyeztetésre, ahol jelzi a befektetői csoportnak: az előző 

testületi ülésen elhangzottakat szeretné érvényesíteni. Ebben tovább kíván egyeztetni. 

Másik határozat a 10 -+ 15 Ft helyett a 10 + 10 Ft-os mértékben meg tudjon egyezni, ha 

hajlandó a tulajdonosi kör elfogadni. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

73/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetést 

Hegyi Gábor által képviselt befektetői csoporttal. 

A testület fenntartja a 25/2013./I.30./ Önk. sz. határozatában 

foglaltakat. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. III. 31-ig 

 

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

határozatot hozta: 

74/2013.(III.13.) 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, ha a befektetői kör elfogadja a telekadó  

mértékének 10 Ft/m
2
-re történő csökkentése mellett, hogy ezzel megegyező  



26 
 

összegű településfejlesztési támogatást nyújt az önkormányzat számára, 

a polgármester aláírhatja az erről szóló megállapodást. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. III.31-ig 

 

 

18.) A Hungarocontrol Zrt. által épített radar peres ügye 

 

Gál Zsolt polgármester A testületi ülés kezdetén szétosztottuk a ma megérkezett anyagot; 

melyből értesültünk, hogy elutasították a fellebbezésünket. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Március 11-én kaptuk meg a BM Építési Főosztályának végzését, elég 

bonyolult szövegezéssel. Ebben az ügyben a Pest Megyei Regionális Kormányhivatal 

végzését helybenhagyta. Javasolja a testületnek, hogy hatalmazza meg dr.Répászki ügyvéd 

urat, hogy ezt a végzést támadja meg.  Ebben a végzésében a már bíróság által elbírált 

megállapításokat újra vizsgálta, amihez szerinte nem lett volna joga.  A bíróság egyszer már 

elismerte, hogy az eljárásban ügyfelek vagyunk, és ezt most vitatja.  A javasolja, hogy 

forduljunk a bírósághoz a végzés ellen. 

 

Hosszú János képviselő: Ez ugyanúgy bonyolódik tovább, mint a többi Ferihegyi Repülőtérrel 

kapcsolatos ügyünk, miszerint a befektetői kör fizeti  Répászki ügyvéd urat? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Igen, így folyik az önkormányzat által adott általános megbízás alapján 

dr.Répászki Miklós ügyvéd jár el a repülőtérrel kapcsolatos ügyeinkben. A most 

visszafizetett összeget át kell utalni részükre. 

 

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

határozatot hozta: 

75/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza dr. Répászky Miklós ügyvédet, hogy a 

Hungarocontrol Zrt. által épített radarral kapcsolatos 

BM Építési Főosztályának végzésére a fellebbezést nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

19.) Iskolai könyvtár átadása a Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár részére; 

 

Gál Zsolt polgármester  Jelen pillanatban úgy működik az iskolai könyvtár, hogy az iskola 

látja el a könyvtári feladatokat.  Szeptembertől viszont már a KIK működtetné.  Most van 

egy olyan alternativ lehetőségünk, hogy a művelődési ház átvehetné a könyveket és fiók 

könyvtárként működtetné az iskolai könyvtárt. Így nem kellene átadni a KIK-nek.  Az előző 

években az iskola igazgatója folyamatosan fejlesztette a könyvtárát;  olyan könyvállomány 

áll rendelkezésre, hogy az ifjúságnak hasznos segítséget nyújthat az ismeretterjesztésben és a 

tanulásban.  A könyvállomány átadása esetén könyvtárost kellene alkalmazni KIK-nek, és az 

üzemeltetésre, fejlesztésre vonatkozó  mi befolyásunkat leredukálná.  Kéri a testületet, hogy 

határozatban rendelkezzen az iskolai könyvtárt – mint fiók könyvtárt – a Rábai Miklós 

Művelődési Ház és Könyvtár működtesse a továbbiakban. Miután a könyvtár működtetését 

jogszabály alapján csak szakember láthat el, nem szükséges új ember felvétele, Dévényi 

Gáborné jelenleg végzi ezt a tanfolyamot. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Kiegészítésként elmondja, hogy a szeptemberi változás 

nem azt jelenti, hogy a KIK elvenné a könyveket; hanem szeptember 1-től csak könyvtáros 

pedagógus láthatná el a munkát. A mi könyvtárunk kicsi állományú, egy főt alkalmazni erre 

a munkára nem lenne rentábilis.  Jelenleg hetente 4 órában van nyitva a könyvtár és ez elég.  

A meglévő személyi állománnyal nem tudjuk ellátni a feladatot. Ráadásul a tankerületi 

átalakulás miatt  március 31-ig át kell dolgozni a munkánkat, új működési szabályzatot 

kellene készíteni.  Volt több továbbképzésen is, ahol azt javasolták, hogy ilyen kondíciójú 

települések számára, mint a miénk, ha van a községben könyvtár, akkor kössön 

együttműködési megálapodást.  Így az intézményben maradna a gyűjtemény, és a központi 

könyvtár közreműködésével – könyvtáros szakemberrel - elláthatnák az iskolai könyvtár 

működését is.  Ezzel a megoldással ugyan ilyen módon és nyitvatartási időben működhetne 

tovább. 

 

Gál Zsolt polgármester Dévényi Gáborné  betegsége miatt csúszik a könyvtárosi végzettség 

megszerzése. De már egy félévet elvégzett a tanfolyamon; hamarosan végez. 

Határozati javaslata: a testület rendelje el az iskolai könyvtár állományának átvételét a 

Művelődési Ház állományába, valamint az önkormányzat kössön szerződést a KIK –kel az 

iskolai könyvtár működtetésére. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Szerinte, inkább 3-as megállapodást szükséges kötni.  Az 

iskola tárgyi eszközei az önkormányzat tulajdonát képezik, a dec. 31-i állapotnak 

megfelelően, de ingyenesen átadtuk használatra a Klebelsberg központnak. 

 

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

határozatot hozta: 

76/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az iskolai könyvtár állománya átvételre 

kerüljön a Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtárhoz; továbbá 

az iskolai könyvtár a továbbiakban fiók könyvtárként működjön 

a Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetésében. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  igazgató 

  Szeverné Csekei Csilla  igazgató 

Határidő: folyamatosan 

 

 

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

határozatot hozta: 

77/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az iskolai könyvtár működésének 

biztosítására háromoldalú megállapodást kössön az Önkormányzat 

nevében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, valamint a 

Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtárral. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: folyamatosan 
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21.)  A DPMV Zrt.-vel kapcsolatos  tájékoztató 

 

Gál Zsolt polgármester Tavaly év végén a DPMV-hez átkerült  Ecser víziközmű üzemeltetése. 

Időközben a gyáli székhelyű cég átalakult a kft.-ből zrt-vé. A cégben tulajdonosként 

bentlévő önkormányzatok tagokat delegáltak a Felügyelő Bizottságba. Kéri a testületet, 

hogy a  DPMV Tanácsadói Testületébe Ecser részéről az ő személyét delegálják. Így 

lehetősége lenne az önkormányzatnak a döntések előkészítésében résztvenni, az 

előterjesztések kiküldése előtt már információkhoz jutni; nemcsak a közgyűlést követően. 

Másik információ, hogy a víziközmű törvény végrehajtási rendelete most jelent meg két 

hete.  Hallottunk olyan híreket, hogy tovább szűkítik az önkormányzati működésben lévő 

cégeket, társulásokat. Országosan 50-60 helyett 24-25 társulásról beszélnek. Ezek az 

információk előrevetítik, hogy valószínűleg gyors döntéseket kell majd hozni. Az is 

lehetséges, hogy a Tanácsadói Testületben nem biztos, hogy kapunk helyet. A témához 

kapcsolódóan további hír, hogy a Gyömrői Önkormányzat felvette a kapcsolatot a Dabasi 

Víziközmű Zrt-vel; nekik szeretnék értékesíteni a közös cégünket. 

 

Hosszú János képviselő:  Ma volt a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft.  Felügyelő Bizottsági 

ülése,  ahol elhangzott a továbbiakban a  DAKÖV-vel tárgyalnak; a váci székhelyű DMRV 

nem mutatkozott semmilyen kompromisszumra. A Gyömrői Vkm. ameddig lehetséges  

szeretnének megmaradni, mint víziközművet üzemeltető társaság.  Többféle variációs 

lehetőség van kilátásban.  Most folynak a tárgyalások, majd eldől, hogy ennek 

eredményeként mi lesz a kft sorsa. 

 

Gál Zsolt polgármester  Holnap várhatóan elfogadja a gyömrői testület ezzel kapcsolatos 

határozatait.  A gyömrői alpolgármester Mezei Attila információja, hogy lehetőség szerint 

már márciusban szeretnének szerződést kötni a DAKÖV.-vel.  Bár kis tulajdonosok 

vagyunk: 20 %-ban a  víziközmű kft.-ben és 13 %-ban a szennyvíztisztítóban; de, mint 

társtulajdonosnak hozzá kell járulni az értékesítéshez. Ehhez pedig testületi döntés kell, 

emiatt valószínűleg rendkívüli ülést kell tartani.  

 

Hosszú János képviselő: Véleménye szerint mindenféleképpen kellene egy testületi döntés a 

továbbiakról. Ha nekik nem is lesz megállapodásuk a DAKÖV-vel, nekünk akkor is minél 

hamarabb ki kell lépnünk a közös tulajdonból, mert nehéz helyzetbe került a kft.  A 

veszteségbe belekeveredhetünk mi is.  Ha be kell fizetni a bérleti díjat, és a közműhasználati 

díjat, valamint az állam által meghatározott csökkenő díj alapján a bevételünk mínuszba 

kerül; az üzemletetés veszteségessé válik. 

 

Gál Zsolt polgármester Tavaly kaptunk egy számlát a Gyömrői Vkm-től, melyben kérik a 

veszteség ránk eső részét fizessük ki. A cég vezetője  20 és 35 millió Ft közötti összegről 

beszél. Időközben elküldték a cég mérlegét, melyben mínusz összegeket kimutattak.  Az 

önkoltség számítás alapján a testületünk 2011. és 2012. évre is alacsonyabb díjat fogadott el 

az általuk kimutatott számoknál. Egyéb ágazati veszteségről is beszélt Kertész úr. A 

könyvvizsgálóknak elküldte az anyagot vizsgálatra. A képviselő-testületünk tavalyi döntése, 

hogy eladjuk a kft.-nek a részünket.  Akkori megbeszélések során elhangzott egy ígéret, 

miszerint a mi veszteségünk fejében átveszik a tulajdonrészünket a cégből. Az ismereteink 

fényében az ő véleménye is az, hogy a legyorsabban kimenekülni kell ebből a tulajdonból.  

Mezei Attila szerint kb. augusztus végéig működőképes a kft., de utána nem.  A kormány 

döntése alapján 10 %-kal csökkentik a közmű díjakat, így a vízdíjat is.  Ez meggyorsítja a 

kft. végét.  Az április ülésen vagy egy rendkívüli ülésen beszélni kell, milyen módon tudunk 
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kiválni. Van még egy probléma, maga a szennyvíztisztító telep. A szennyvíztelep 

korszerűsítésére és bővítésére hitel felvétel is történt. Ennek a törlesztő részleteit beépítették 

a csatornadíjba. A gyömrői testület szándéka, hogy ennek a hitelnek a visszafizetését is 

DAKÖV.nek szeretnék átadni.  

 

Barta Zoltán jegyző: Annyira gyorsan várják a gyömrőiek a mi döntésünket, hogy ma fél 5 

órakor szóltak, hogy terjesszük a testület elé, miszerint járuljon hozzá az értékesítéshez. 

Mindezt úgy, hogy előterjesztést nem is látott. 

 

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

határozatot hozta: 

78/2013.(III.13.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gál Zsolt polgármestert delegálja a  

Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. Tanácsadó Testületébe. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

20.) Orvosi ügyeletről tájékoztató 

 

Gál Zsolt polgármester  Mivel már fel is mondtuk a Gyömrői Központi Orvosi Ügyelettel a 

szerződésünket, májustól már nem is működik ez az ellátás. A napokban többször felkereste 

Papp dr. a Maglódon felálló orvosi ügyelet vezetője. Még nincsenek konkrét számok, 

várhatóan az áprilisi ülésen kell döntenünk a csatlakozásról. Korábban Tabányi Pál  maglódi 

polgármestertől azt az ígéretet kaptuk, hogy az OEP, valamint a központi ügyeleti feladatok 

ellátásáért járó kiegészítő OEP finaszírozás fejében ellátják Ecseren is az ügyeleti 

szolgálatot. Ez a kijelentés azóta már többször változott. Papp dr. szerint havi 400 eft 

finanszírozással meg tudnák oldani a feladatot. Nem egyértelműek az információink, hogy 

ténylegesen mekkora a Egészségpénztár által nyújtott lakosságszám arányos 

finanszírozásunk. Papp dr szerint havi 330 eFt, míg a gyömrőiek  354 eFt-ról beszélnek.  

Viszont az tény, hogy havi szinten 400 eFt-ot kérnek az önkormányzattól. Ez az OEP 

finanszírozás tényleges összegétől függően havi 50 és 75 eFt közötti összeget igényelne a 

költségvetésünkből. Korábban már elmondta, hogy Vecsésről is kaptunk hasonló ígéretet. 

Petky doktorral is egyeztetett a kérdésről, aki úgy nyilatkozott: Maglód közelebbi hely, 

gyorsan át lehet jutni, közvetlen közlekedési kapcsolat van. A Vecsési ígéret is arról szólt, 

hogy az OEP finanszírozás fejében ellátják Ecsert is, de ide a közlekedés rosszabb; nincs 

közvetlen tömegközlekedés.  Kérdés, hogy megéri-e évente 500 eFt -1 millió Ft közötti 

összeget rászánni a költségvetésből?  Volt olyan időszak, amikor  55 eFt/hó összeget 

fizettünk Gyömrőnek az ügyeleti ellátás biztosításához kiegészítésként. Amióta Maglód 

kivált, és önálló ügyeletet tart fenn, mi sem fizettük tovább a kiegészítést.  Maglódnak  10,5 

millió Ft-jába került az ügyelet, Gyömrőnek is jelentős összeget kellett biztosítania. A 

tervezet szerint az új maglódi központú ügyelet úgy működne, hogy este 6-tól 10-ig 

Gyömrőn és Maglódon is lenne orvos,  10-től 6-ig csak Maglódon, a hétvégén mindkét 

helyen. A közbeszerzési értékhatár miatt Maglódnak ki kell írni a közbeszerzési eljárást. De 

Ecsernek áprilisig mindenképpen döntenie kell. Kérdése a képviselők felé: Egyeztessen 

továbbra is Vecséssel, konkrétumokban próbáljon meg megállapodni?  Májustól nincs 

orvosi ügyeletünk; ezért az áprilisi 17-i  ülésen mindenképpen határozni szükséges.  Mezei 

Attilával is egyeztet, ill. Tabányi Pállal is; mivel az ígérete nem ez volt.  Papp dr. havi 400 

eft-os támogatással számol Ecser részéről az OEP finanszírozással együtt.  Most a legutóbbi 

tájékoztatás kéréskor azt mondták 355 eFt az OEP finanszírozás, ezek alapján 45 eFt-ot kér 
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havonta önkormányzati kiegészítésként.  Papp dr. 333 eFt-ról beszél, amihez kéri a 

támogatást. A kiegészítést a 400 eFt-os keretig elő tudjuk készíteni. Vecséssel is egyeztetek 

még. 

 

Barta Zoltán jegyző: Több kérdés merül fel benne: Ha Maglódon közbeszerzést írnak ki, 

akkor honnan tudja Papp doktor, hogy ő fog nyerni? 

 

Horváth Tamás képviselő: Biztosan nem tudja, csak gondolja.  Miért kerül vajon ennyi 

pénzbe? 

 

Gál Zsolt polgármester A Gyömrői Ügyelet vezetője dr. Török Gábor tájékoztatása szerint 

ekkora összeg szükséges, hogy a házhoz kijáró ügyeletet biztosítani tudják;  napi szinten 4-

szer, 5-ször jönnek Ecserre.   

 

Horváth Tamás képviselő:  Ha mi mégsem Maglódot, hanem Vecsést választjuk, akkor 

kevesebb Maglód 400 eFt-al kevesebb pénzhez jut? 

 

Gál Zsolt polgármester Kevesebb lesz az ellátandó lakosságszám is, de csökken az OEP 

finanszírozás is, mert nem lesz körzetközpont. 

 

Hosszú János képviselő: Jó megoldásnak tartja Maglódot, mert közel van.  De Vecsés, mint 

alternativa maradjon meg. Ha nem sikerül megegyezésre jutni, akkor is legyen megoldás. 

Még ha pénzbe is kerül, a lakosoknak megfelelő ellátást kell választani.  A vecsési rendelő 

intézet nagyon korrekt ellátást biztosít, a gyömrői rendelő “elbújhat” mellette.  Bár az is 

igaz, hogy közlekedés szempontjából Maglód lenne jobb. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ő is egyetért a polgármester javaslatával, tárgyaljunk még 

Maglóddal és Vecséssel is. 

 

Gál Zsolt polgármester A rendelőintézet és az ügyelet két különálló terület, nem ugyanarról 

beszél Hosszú János képviselő úr! Az ügyelet a maglódi rendelőben a központban lenne,. a 

polgármesteri hivatal mellett. Vecsés távolságra  km-ben 3-szor annyi, mint Maglód. Ebben 

a napirendben még nem kell szavazni, csak tájékozatónak mondta el. 

 

22.)  Ecserért díj ügye 

 

Gál Zsolt polgármester Volt már Ecseren több díj, amit lakosoknak adott az önkormányzat.  

Az Ecser Sportjáért díj volt az utolsó, amit 3 éve visszavontunk.  Nehézkes volt a jelölés, 

ezért került sor a díj visszavonására. Véleménye szerint pedig jó lenne az « Ecserért » díjat 

létrehozni.  Azok a lakók, akik sokat tesznek a településért , valamilyen formában 

elismerésre kerüljenek.  Kéri a képviselők javaslatát a következő ülésre. Mindenképpen 

képviselő-testületi kérdés, hogy milyen  szempontok legyenek a díj odaítélésekor; hogyan 

dolgozzuk ki a feltételeket. Kérdés az is, hogy ezt az elismerést csak természetes személy 

kaphassa, vagy egyesület is?  Egy embernek vagy egyszerre többnek is adjunk?  

Nagyszámban emlékplakettet nem érdemes sok embernek átadni, de egy szinttel 

alacsonyabb emléklapot ki lehet osztani.  Ez a díj milyen egyéb dologgal járjon?  Inkáb csak 

erkölcsi megbecsülés legyen, mivel az önkormányzatnak szűkösek az anyagi lehetőségei?  

 

Horváth Tamás képviselő: Támogatja az elképzelést. 
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Gál Zsolt polgármester Akinek van ezzel kapcsolatban észrevétele, akkor jelezze, a következő 

ülésre előkészítik az anyagot. 

 

Barta Zoltán jegyző: Mivel rendeletet kell alkotni erről, kéri a javaslatokat, hogy juttassák el a 

hivatalba.  Lenne egy Ecserért díj,  és eggyel alacsonyabb szintű emléklap.  Mekkora 

számban kerüljön ki adásra? Ezt is meg kell határozni. 

 

23.) Beszámolók 

 a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester A kiküldött kimutatásban  látható a pénzügyi lekötéseink. A 

beszámolóban kell elmondja, a Pátria Takarékszövetkezettel megkötöttük a szerződésünke a 

számlavezetésre.  A pénzügyi cég felajánlást tett az önkormányzat intézményeiben lévő 

csapokra levegősítő berendezést szerelnek fel, amely csökkenti a fogyasztást.  Ezek a 

szerkezetek beépítésre kerültek az iskolában és az óvodákban.  A kazánprogrammal 

kapcsolatban a Belügyminisztériumtól napi szinten érdeklődnek.  Most tervezési fázisban 

van,  ezek után lesz épület kivitelezés és kazánbeszerzés. Remélhetőleg április végéig 

lezajik a beruházás. Próbálta megértetni velük, hogy fűtési szezonban nem lehet kazánt 

beépíteni egy iskolába.  Halljuk a híreket, hogy az idei évben a közmunka programra 

nagyobb hangsúlyt fektet a kormányzat. Viszont a monori körzetben lényegesen kevesebb a 

keret. Ígéret van rá, hogy bővülni fog.  Az elsődleges lehetőségként elmondták, 

célfeladatokra nagyobb a támogatás. Ilyen pl. az ároképítés, mint célfeladat. Az ecseri 

megvalósításhoz a járási vezető és monori központ segítségét kérte. Jelenleg 3 nő vesz részt 

napi 6 órában a közmunka programban,  és a kazánprogram keretében 2 férfi közmunkást 

alkalmazunk.  Az utóbbiak 8 órás állásban vannak. a tavaly összegyűjtött faágakból, 

lombból, gallyakból készítik az aprítékot. Most indult a metszés, és begyűjtés, ennek révén 

újabb fűtőanyagot fognak előállítani, ill. további egyéb munkák ellátására is bevonják őket. 

Az orvosi rendelő előtti parkoló kialakítást már megemlítette. Ehhez kapcsolódóan a 

rendelő előtti kerítést beljebb tesszük.  Ezt több okból gondoltuk.  Egyrészt olyan 

információt kaptunk, hogy valószínűleg ezen a kerítésen átmászva jutnak el a belső 

ingatlanokba a betörések alkalmával.  Az egyik oldalon már beljebb került a kerítés, most 

tereprendezés folyik.  A másik oldalon lévőt a jövő héten tervezik elkészíteni.  Több 

alkalommal volt graffitizés az épület falán; remélhetőleg a kerítés elkészülte után nem 

másznak át és nem fognak ilyet végezni.  A temetőről beszéltünk már. Ott van egy út 

karbantartási munka elmaradásunk.  Tavaly megsüllyedt az díszburkolatos út a csatorna 

bekötés helyén, ez helyreállításra kerül tavasszal.  A játszótér kialakítás a Szent Antal 

utcában kicsit háttérbe szorult, a park kialakítása miatt. Vannak már játékaink, szeretnénk 

ezeket is kirakni még nyár előtt. Rendőrségi hírekről beszélt még a bizottsági ülésen. Az 

őrsparancsnok asszony tájékoztatta: Először elfogták azt a betörőt , aki a nyílászárók 

elválasztásával történő  módon jutott be az ingatlanokba. Illetve két hét után újabb csapatot 

tartóztattak le: 5 fő ecseri érintett van köztük, akik 32 rendbeli betörést hajtottak végre. A 

maglódi őrsnek két járőr autója van, a polgárőrökkel együtt járnak járőrözni.  

Ténykedésükkel a közbiztonság érzet remélhetőleg javulni fog.  

 

Hosszú János képviselő: A játszótérrel kapcsolatban van-e tervünk? Baleset esetén felelősség 

biztosítás hogyan történik? 

 

Gál Zsolt polgármester Minden játék a szabványnak megfelelően készül. Rendelkezünk 

ütéscsillapítóval és a biztonságos távolság is szükséges a játékok kihelyezésénél. 

Természetesen erre is figyelünk. 
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Szilágyi Károly alpolgármester: Tudomása szerint van az önkormányzatnak olyan felelős 

emberei, akik ezt ellenőrizni fogják.  Szeverné Cseke Csilla iskolaigazgató és Molnár 

Sándor  Polgármesteri Hivatali dolgozó az iskolai játszótér esetében. 

 

Barta Zoltán jegyző: Éves szinten a közterfelügyelő végzi el a játszótéri eszközök vizsgálatát. 

 

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

határozatot hozta: 

79/2013.(III.13.) 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 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság az említett napirendeken 

kívül foglalkozott a  Peter Cherny Alapítvány támogatási kérésével. Ők azok, akik  

koraszülöttek és újszülöttek szállítását végzik.  2012 évben 2 olyan eset volt, hogy Ecserre 

kellett jönniük.  Korábban is támogattuk az alapítványt, előző döntésünk szerint 25 eFt-ot 

szavaztunk meg egyhangúlag a támogatásukra. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A napokban a Heim Pál Gyerekkórház nevében telefonon 

keresték meg azzal, hogy lélegeztető gép vásárlásra kérnek pénzt. Kijön a futár és a neki 

átadott pénzt ők befizetik a kórház számlájára.  Nem túl bizalomgerjesztő ez az eljárás. 

 

Horváth Tamás képviselő: Szerinte nem rossz ez a kezdeményezés, ő már hasonló módon 

fizetett így támogatást. Kapott is erről írásbeli visszajelzést. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Peter Cherny Alapítványt minden évben támogatjuk, és el is 

számolják az összeget. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen nem volt több érintett téma. 

 

24.) Képviselői kérdések, vélemények 

-- 

25.) Egyebek 

-- 

 

Gál Zsolt polgármester  Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 20.33 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


