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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én 

18.06 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, Jármai Zoltán, dr. Petky Ferenc, Szeverné 

Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak: Szmodics Róbert  Monori rendőrkapitány 

  Körmöndi Bernadett  Maglódi őrsparancsnok 

 

Gál Zsolt  polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel 

határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, melyet javasol módosítani és az alábbi 

pontokkal kiegészíteni: Javaslat a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, 

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetésére 

és egy új társulás létrehozására; Javaslat Maglód és Környéke Közösségi Ellátására 

Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetésére; a Főváros Településszerkezeti Terv és 

Rendezési Szabályzat előzetes véleményezése; Hegyi Gábor által képviselt konzorcium 

peresítés előtti egyeztető tárgyalás lezárása. A társulásokat érintő napirendeket egymást 

követően javasolja megtárgyalni, míg a fővárosi szabályzatok és a konzorciumi tárgyalás 

lezárását a beszámolók előtt kéri tárgyalni. Még a tegnap, a bizottsági ülésen került 

napirendre a Belügyminisztérium pályázata iskola, óvoda felújításra, vagy sport pálya 

fejlesztésre. Zárt ülés keretében elővásárlási jog gyakorlásáról két ingatlan esetében kell 

dönteni. Kéri a testületet, hogy a módosított napirendeket és azok sorrendiségét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

   Szmodics Róbert  r.őrgy.  Monori Rendőrkapitány 

 

2.)  Javaslat a Vecsés és Környéke Családsegítés és Gyermekjóléti Alapellátás Mikrotérségi 

Intézmény Társulás megszüntetésére és egy új társulás létrehozására. 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

3.)  Javaslat a Vecsés és Környéke Időskorúak Nappali Ellátása  Mikrotérségi Intézmény 

Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

4.)  Javaslat a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi 

Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetésére és egy új társulás 

létrehozására 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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5.)  Javaslat Maglód és Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 

megszüntetésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  A Vecsési Családsegítő Szolgálat létszámbővítési kérelme 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

7.)  A Monori Kistérségi Társulás elnökének levele 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.)  Ecser Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.)  A.S.A. Magyarország Kft. szerződés felmondása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  A Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. beszámolója  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  A Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.) A Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. tulajdonrészének értékesítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  A DPMV Zrt.-vel kapcsolatos szerződések 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  Az orvosi ügyelet ellátása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  Rendelet tervezet Ecser Nagyközség Önkormányzatának kitüntetéseiről 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  Maglód Országúti dűlő I. ütem  Helyi Építési Szabályzat véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

17.)  Dr. Frank Jenő vételi ajánlata a 092/24. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

18.)  Iskolai takarítók bérezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

19.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról  Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

20.)  2012. évi zárszámadás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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21.)  2012. évi pénzmaradvány elszámolás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

22.)  2013. évi könyvvizsgálatra ajánlat 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

23.)  Falugyűlés előkészítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

24.)  A Szép Kert, Tiszta Környezet  pályázat kiírása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

25.)  A Települési Szerkezeti Terv módosítás és a 0140/8-9. hrsz.-ú terület Szabályozási Terv 

készítésére vonatkozó árajánlat  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

26.)  HungaroControl Zrt. pályázata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

27.)  Főváros Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat előzetes véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

28.)  Hegyi Gábor által képviselt konzorcium peresítés előtti egyeztető tárgyalás lezárása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

29.)  Belügyminisztérium pályázata oktatási vagy sport intézmény felújításra, fejlesztésre 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

30.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

31.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

32.)  Egyebek 

 

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

elfogadta. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.)  A Monori Rendőrkapitányság beszámolója 

 

Szmodics Róbert  meghívott: Köszönetet mond a testületnek az ülésre történő  meghívására. 

A beszámoló más időrendi sorrendben és más struktúrában jelent meg a korábbiakhoz 

képest. Az ORFK iránymutatása alapján készült, amely meghatározza milyen adat 

tartalommal kell megjeleníteni a beterjesztett beszámolókat. A Főkapitány úr is 

meghatározta,  milyen elvárásai vannak a beszámolóval kapcsolatban. Így a rendőrségi 

beszámolók valamennyi település felé ugyanolyan struktúrában és adattartalommal 

készültek.  Valamely adathalmaz hiányzik a korábbiakhoz képest. Az állásfoglalás szerint a 
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statisztikai adatszolgáltatás tartalmában egységességre kell törekedni.  Az eredményességet 

is ebből kell számolni. A kimutatás szerepelteti a 2012. január 1. – december 31. közötti 

olyan bűntetőeljárási adatokat, mellyek bekerültek a statisztikai adatszolgáltatásba. 

Gyakorlatilag ezt tudták megjeleníteni. Külön kiemeli, hogy a bűnügyi statisztika csökkenő 

értéket mutat a kapitányságnál. A tavalyi beszámolóban szerepelt, hogy 2011.XI.1-XII.31. 

között nem lehetett statisztikai adatlapot leadni.  Ezeket időközben meg kellett jeleníteni, így 

ezen időszak a tavalyi beszámolóban 11 %-nyi bűncselekményt jelentett.  A technikai 

problémát figyelmen kívül hagyva látszik, hogy 29 % helyett 32 %-ra növekszik a 

kapitányságon az eredményesség. A beszámolóban szerepel, hogy milyen jellegű 

intézkedések történtek a rendőrségi munkában, a vezetői és állományi létszám tekintetében.  

Elkészítették a bűnügyi és közrendvédelmi koncepciót, ami eddig nem volt. Hiányosság volt 

továbbá, hogy 2012.XII.31-ig nem működött a belső elismerések rendszere.  Emlékplakett 

alapításával próbáltak  meg ezt orvosolni.  Úgy gondolja, hogy bár csekély értékűnek 

tekinthető a plakett, de fontos, hogy a fáradságos munkát valamilyen módon elismerjék.  

Ecser településen is, a maglódi rendőrőrs illetékességi területén tevékenykedő Andrássi 

Gabriella r.törm. részére adták át az elmúlt időszakban az említett plakettet.  Lakossági 

fórumot is tartottak a nemrégiben történt bűncselekmények vonatkozásában.  Ez a 

rendezvényük relatív sikeresnek minősíthető.  Az utóbbi időben megnövekedett a vagyon 

elleni bűncselekmények száma, de csak a itt tudták elmondani, hogy végre sikerült a 

csoportot lefülelni. A társak szabadlábon védekezhetnek, a fő elkövető lezárva. Itt jegyzi 

meg, ha adott bűncselekmény kapcsán nem sikerül elfogni viszonylag rövid időn belül az 

elkövetőt, nem jelenti azt, hogy az ügy telejesen lezártnak tekinthető.  A mostani 36 

bűncselekmény is ideiglenesen “lezárt” volt, de elfogás után felkutathatóak a bizonyítékok 

és az elkövetői kört ezzel meg tudták gyanúsítani. Ez az elfogás a vagyon elleni 

bűncselekmények vonatkozásában készült statisztikát is nagyban javította. Az is 

elmondható, hogy ilyen jellegű bűncselekmény nem történt a körzetben, amióta  az említett 

fiatalember letartóztatásra került. A közterületi jelenlét körében a láthatóságra is 

törekszenek, többet járőröznek.  Időközben személyi változások is történtek, Deli László és 

Kurucz Zsolt is távozott az őrstől. Az őrsparancsnok új, és a körzeti megbízott is most 

tanulja ennek a munkának a folyamatát.  Mindkettő személynél úgy látja, hogy 

eredményesen el fogják látni a feladatukat.  A betöréses ügyek lezárásra kerülnek az idén. A 

közrendvédelmi tevékenységében is változás történt. A szabálysértési törvény változása, és a 

közúti közlekedésről szóló törvény többszöri módosítása miatt nem lehetett olyan 

tevékenységeket végezni, amelyre korábban lehetőség volt.  Sok olyan munkatársa van az 

őrsnek, akik intézkedésre még nem jogosultak; 38 főt érint a meglévő 128 fős állományban . 

Fel vannak szerelve ruházattal és felszereléssel, de intézkedni még nem jogosultak, mert 

képzésben részesülnek, iskolába járnak. A munka során szükség van segítségükre.  Az 

alapfeladat adott település folyamatos rendfenntartás. Elvonó tényezőként számolni kell 

azzal, hogy központilag is kerülnek feladatot meghatározásra. Pl:  Monori körzetben 

végrehajtandó  körözés, ellenőrzés, stb.  Emellett van ún. “gördülő tevékenység”, amikor 

összevonásra kerül erő és állomány és egy-egy rendőrőrs vagy település vonatkozásában 

bűnügyi, közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzést hajtanak végre. Ecseren két jelentős 

biztosítás történt:  III.15-ei és VIII. 20-ai rendezvényeken.  A rendőrőrs részéről kisebb 

rendezvényeken elegendő a körzeti megbízott jelenléte.  Így a legutóbbi esetben, mint pl. a 

mai lomtalanításon, inkább szolgálati feladatot teljesített. Az őrsöt a kapitányság nem hagyta 

magára a tevékenységében. Hasznos, hogy szerven belül, idegen rendőrként jelenik meg a 

monori közrendvédelmi járőr. Így adott intézkedéseknél nem lehet elfogultsággal vádolni.  

Bém Gábor körzeti megbízottra sem szakmai, sem emberi panasz nem érkezett. Fokozott 

figyelmet fordítanak a gyalogos szolgálat végzésére. Emelett a gépkocsis járőrszolgálatot is 

erősítették. Két új szolgálati autót sikerült az őrsnek biztosítani. Az egyiket szükség szerint 
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az ecseri kmb-s részére tudják rendelkezésre bocsátani. A “látható rendőrség” erősíti a 

szubjektív biztonság érzetet a lakosságnál. A közlekedésrendészeti tevékenység tekintetében 

szerencsére nem volt kiemelkedő eset, - egy db könnyű sérülés történt Ecseren.  Úgy látja, 

hogy ez az eredmény több összetevő miatt következett be: A már említett koncepció 

meghatározza itt is az elvégzendő feladatokat. A közlekedés-rendészet egyik kiemelt 

feladata a folyamatos sebességmérés. De az évi 30.000 mérést nem tartja indokoltnak a 

monori körzetben úgy, hogy közben kimaradtak a kistelepülések.  Az elmúlt időszakban a 

rendőrségi honlapon publikált adat, hogy  mérést hol fognak végezni. Itt is szerepel, hogy a 

kistelepüléseken korábban milyen komoly probléma volt a gyorshajtás. De úgy tűnik, a 

büntetések mértéke kellő visszatartó erővel bír.  Az együttműködő szervek tevékenységét 

kiemelve – polgármesterrel megfelelő színvonalú kapcsolat – együttműködés napi szinten 

megvalósul. A kiemelt gondok esetén bármikor egyeztethető a feladat.  A polgárőrséggel 

korábbi anomáliák orvoslásra kerültek. A fórumon is megállapították, hogy jó a kapcsolat.  

Nyilvántartást vezetnek a közös szolgálatról mindkét szervnél.  Emelkedő számú a közös 

szolgálat.  Az ecseri szlovák önkormányzattal való együttműködés is jó.  A honlapon és a 

sajtóban való megjelenés is jó lehetőség.  Tavaly elkezdett, az időskorúak részére baleseti, 

bűnmegelőzési szaktanácsok nyújtását továbbra is megtartják. Illetve az ifjabb korosztály 

körében is végeznek megelőző tevékenységet. Az óvodásokat fogadtak az elmúlt napokban 

nyílt rendőri nap keretében, bemutatót tartottak az eszközök használatáról. Felhívja a 

figyelmet, hogy a kutyás szolgálat nem tud mindenhol és mindig megjelenni. A kutya idegi 

állapota nagyon befolyásolja, hogy egy tömegrendezvényen meg tud-e jelenni. A monori 

kapitányság kutyája 700.000 Ft-ot érő, nagyon értékes és szeretnék sokáig szolgálatban 

tartani. Célkitűzéseink a 2013. évre mindazok, melyeket már ismertettek bemutatkozásakor.  

Április 27-én a monori kapitányság a Strázsa hegyen nyílt napot tart; különböző szakmai 

előadások lesznek, ahol a szülőket kívánják elsősorban megszólítani. Pl. a szülőnek 

kevesebb az informatikai ismerete, mint a gyermeknek.  Az intenet annyira nyitott tér, hogy 

a veszélyekre is fel kell hívni a figyelmet. A kábítószer káros hatásaira is nagy figyelmet 

kell fordítani, felkészíteni a szülőket a megteendő intézkedésekre.  A körzeti megbízott 

mindenképpen lássa el a feladatát. Optimális és kiegyensúlyozott kapcsolatot építsen ki a 

lakossággal. Hatékony fellépés a bűncselekmények és közlekedési szabálysértések 

vonatkozásában.  Kiemelt cél az idősek védelme.  

 

Körmöndi Bernadett  meghívott: A 2012. évről nem tud bővebbet mondani. Megbízására az 

év végén került sor. Elmondható, hogy ezen időszak alatt is minden egyes területen jobb lett 

a kapcsolat a korábbi évekhez képest.  A polgárőrség és a rendőrség között is sokkal jobb a 

hangulat.  Az állomány összekovácsolása sikerrel járt. Egyre jobban tudnak a kollegák 

együtt dolgozni;  személy szerint igyekszik a tudását átadni az új kollegáknak. A gyengébb 

területeken igyekeznek javítani. Az őrs állományában újonnan érkezett Bém Gábor is 

felvette a munkatempót.  Az egyik új kezdeményezésük, melyet az intézkedési terv is 

tartalmaz – amit korábban már Monor városban is megvalósítottak  –, hogy az egyik 

veszélyeztetett csoporttal, az időskorúakkal szorosabb kapcsolatba lépnek.  Elsőként érintett 

volt ezen a héten a maglódi őrs.  Felhívást tettek közzé az időskorúak részére Maglódon, 

holnap Ecseren tartanak tájékoztatót.  A jelzőrendszerbe bekötött idős embereket is 

felkeresik. A polgármesteri hivatalba és a postán is elhelyezésre kerültek a felhívásokat. 

Külön felvilágosító programokat szerveznek a nyugdíjasoknak, összeállítottak részükre egy 

tájékoztató anyagot.  A másik kezdeményezés az óvodásoknak tartott nyílt nap. Ami szintén 

pozitív élmény volt;  közel 100 gyerek látogatott hozzájuk. Először az ecseri, majd a 

maglódi gyerekek voltak náluk. A gyerekeknek  nagyon tetszett, hogy megnézhettek, 

kipróbálhattak sok dolgot. Az óvonők is jelezték, hogy többször lenne hasonló rendezvényre 

igény. Amennyiben a munka mellett energiájuk és idejük engedi, akkor biztosítják ezt a 
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lehetőséget. Az óvodákba is szívesen elmennek.  Az őrs tevékenységéről szóló beszámoló 

mellett az ő munkáját inkább jövőre tudják majd értékelni, hiszen a kinevezésére csak az év 

végén került sor. Folyamatos a kapcsolata az újságíróval, a Cserfa újságban lehetőségük van 

cikkek, tájékoztatók megjelenésére. 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönetet mond a részletes, magas színvonalú beszámolóért és a 

szóbeli kiegészítésért, valamint a lakossági fórumért, amit szerveztek.  A lakosság részéről 

magasabb volt az érdeklődés, mint amire gondoltak. Az itt elhangzott magas színvonalú 

előadásért is köszönettel tartoznak.  A rendőrséggel való kapcsolat javulását látja ő is, és a 

polgárőrség vezetője is. A közös érdek is ezt szolgálja.  Vannak pozitív visszajelzések, 

többet látják a rendőröket a faluban, főleg ott, ahol problémás lakosok vannak; valamint a 

frekventált időszakban – hétvégén – is többször jelen van a járőrkocsi.  A kmb-sel jó a 

kapcsolat, több ízben van jelen Ecseren. Sikerként könyvelhető el, hogy elkapták az utóbbi 

időben történt bűncselekmény elkövetőit.  A lakossági fórumon is elhangzott, hogy több 

elkövetői kört is sikerült a rendőrségnek elfognia.  Reméli, hogy a bűntetésüket megkapják 

és minél később jelennek meg a lakókörnyezetünkben. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Kapitánytól kérdezi: az önkormányzat részéről sikkasztás alapos 

gyanujával volt egy feljelentésük.  Kérdése, hogy képviselőként milyen jogaik vannak, 

kaphatnak-e tájékozatást, hol áll az ügy, milyen fejlemények vannak, mi várható? Tudja, 

hogy általában a folyamatban lévő ügyről nem igazán adnak tájékoztatást. 

 

Szmodics Róbert  meghívott:  Járási ügyészség utasítására szakértő – könyvszakértő – 

kirendelése történt. Ezt az ügyet már vádemelési javaslattal befejeztük, de az ügyészi 

utasításra kellett kirendelni a szakértőt. Várhatóan az ő véleménye a revizori megállapítástól 

nem fog eltérést mutatni.  Az ügyészség úgy látja jónak, hogy igazságügyi könyvszakértőt 

kell kirendelni az ügyben. Az ügyész nyomoztathat jogszabály alapján, az ő utasítása volt, 

amit végre kellett hajtani. Várják a szakértői véleményt.  

 

Gál Zsolt polgármester: Megjegyzésként hozzáfűzi, hogy erről az ügyről is, amikor tud 

információt, akkor mindig átadja a testületnek. A tegnapi bizottsági ülésen beszélt róla és 

most a polgármesteri beszámolóban szerette volna ismertetni a fejleményeket. Viszonylag 

zárt körben, azért mert nem lezárt, hanem folyamatban lévő ügyről van szó. 

 

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

határozatot hozta: 

80/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Monori Rendőrkapitányság Maglódi Rendőrőrs 

2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18.43 órakor Szmodics Róbert és Körmöndi Bernadett távoznak az ülésről. 

 

2.)  Javaslat a Vecsés és Környéke Családsegítés és Gyermekjóléti Alapellátás 

Mikrotérségi Intézmény Társulás megszüntetésére és egy új társulás létrehozására. 

3.)  Javaslat a Vecsés és Környéke Időskorúak Nappali Ellátása  Mikrotérségi 

Intézmény Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
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4.)  Javaslat a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi 

Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetésére és egy új 

társulás létrehozására 

5.)  Javaslat Maglód és Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézményi 

Társulás megszüntetésére 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezek a napirendek összefüggnek, ezért összevonva tárgyalják, de 

külön szavazás szükséges a 4 mikrotérségi társulás ügyében. A 6. napirend is kistérségi 

társulási rendszer módosulásáról szól, de más tekintetben érinti Ecsert. Elhelyeztek a 

teremben egy összesített táblázatot is, mely a szociális ellátó rendszeren belüli változást 

mutatja. A többcélú kistérségi társulási formák változása miatt szükséges a módosítás. 

Júniusig még marad a jelenlegi formában az együttműködés, de utána újra változás lesz.  

Folyamatos egyeztetést folytatnak a környező településekkel.  A meghívó mellékleteihez 

pótlólag kiküldött anyagok is ide kapcsolódnak. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ismerteti a szociális ellátó rendszerben bekövetkezett változásokat. Az új 

járási rendszer kialakulása folytán a mikro- és kistérségi rendszer átalakítása vált 

szükségessé, ill. jogszabályi változás miatt.  Egyik lényeges változás, hogy a jelenlegi 

felállásban a Monori Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás folyamatosan megszünik, 

ill. a munkszervezete XII. 31-el már megszűnt.  A másik fontos változás, hogy eddigi 

szociális ellátásainkat mikrotérségi szinten biztosítottuk; Vecsés, Maglód és Gyömrői 

központtal működtek az ellátások. A környező települések vezetői összeültek és az 

átalakításokra javaslatot tettek.  Csak önálló jogi személyként működhetnek a társulások 

jogszabályi előírás alapján.  Azért célszerű társulási formában működni, mert az ellátások 

biztosítása egyedül jóval költségesebb. Vecsés jelezte, hogy az idősek nappali ellátását nem 

szívesen folytatná, ezért azt Gyömrő vállalta el. Maglód is átadná a feladatát – 

szenvedélybeteg ellátást -, ezt a továbbiakban Vecsés végezné. Az utólag kiküldött anyagok 

ennek a változásnak a melléketei, előterjesztései.  Ismerteti, hogy mely ellátás hová kerül a 

jövőben.  A szociális étkeztetést továbbra is mi fogjuk biztosítani.  Ebben olyan nagy 

változás nincs. Az idősek nappali ellátásban résztvevő személyeknek Gyömrőre kell 

eljutniuk, ami közlekedési szempontból jobbnak mutatkozik. A felsorolt ellátások nagyrésze 

kötelező önkormányzati feladat. 

 

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

javasolja a képviselő-testületnek a Vecsés és Környéke Családsegítés és Gyermekjóléti 

Alapellátás Mikrotérségi Intézmény Társulás megszüntetését 2013. VI. 30. nappal és 

javasolja egy új jogi személyiségű társulás létrehozását VII. 1. napjával.  

 

Gál Zsolt polgármester: Kiegészíti a bizottság határozati javaslatát azzal, hogy az új társulási 

formában a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a szenvedélybeteg ellátás 

működjön. Továbbá kéri a testület felhatalmazását a szükséges nyilatkozatok megtételére és 

a szerződés aláírására. 

 

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

határozatot hozta: 

81/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi 

Társulás tagjaként úgy dönt, hogy a társulást 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel 

meg kívánja szüntetni;  egyben 2013. július 1. napjával egy új, jogi személyiséggel 
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rendelkező “Vecsés és környéke Társulás” elnevezésű társulás létrehozásában tagként részt 

kíván venni. Az új társulási formában az alábbi feladatokat kívánja működtetni: 

- családsegítés, 

- gyermekjóléti szolgáltatás, 

- szenvedélybeteg ellátás. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg és a 

megállapodásokat írja alá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 2013. VII. 1. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal 

javasolja a Vecsés és Környéke Időskorúak Nappali Ellátása  Mikrotérségi Intézmény 

Társulás megszüntetését VI.30. nappal, és javasolja VII. 1. nappal a Gyömrő és környéke új 

társulás létrehozását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Erről két határozatot kell hozni.  Az elsőben a Vecsési Társulás 

megszünéséről kell döntetni, majd külön határozatban létrehozni a Gyömrői új társulást  

 

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

határozatot hozta: 

82/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás 

tagjaként úgy dönt, hogy a társulást 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel meg 

kívánja szüntetni. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg és a 

megállapodásokat írja alá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 2013. VI. 30. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Gyömrői meglévő társulással kapcsolatos javaslata: a régi társulás 

megszünése, és egy új társulás létrehozása a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali 

ellátása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokra. 

 

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

határozatot hozta: 

83/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 

Mikrotérségi Intézményi Társulás tagjaként úgy dönt, hogy a társulást 2013. június 30. 

napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni;  egyben 2013. július 1. napjával egy új, 

jogi személyiséggel rendelkező “Gyömrő és Környéke Társulás” elnevezésű társulás 

létrehozásában tagként részt kíván venni. Az új társulási formában az alábbi feladatokat 

kívánja működtetni: 

- házi segítségnyújtás, 

- időskorúak nappali ellátása, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg és a 

megállapodásokat írja alá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 
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Határidő: folyamatosan 2013. VII. 1. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozatot kell hozni a Maglódi társulás megszüntetéséről.  A 

bizottsági ülésen még nem tárgyalták, mert az előterjesztés később érkezett.  

 

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

határozatot hozta: 

84/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás tagjaként úgy 

dönt, hogy a társulást 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg és a 

megállapodásokat írja alá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 2013. VI. 30. 

 

6.)  A Vecsési Családsegítő Szolgálat létszámbővítési kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: A Vecsési Családsegítő Szolgálat létszámbővítési kérelmét idén már 

egyszer tárgyaltuk. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 ellenszavazattal nem 

javasolja a létszámbővítést. 

 

Horváth Tamás képviselő: Tegnapi ülésen 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem 

javasolja a Pénzügyi Bizottság a létszámbővítési kérelmet. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

85/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem támogatja a Vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 

a családgondozói létszám bővítését. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.)  A Monori Kistérségi Társulás elnökének levele 

 

Gál Zsolt polgármester:  A Monori TÖKT elnök levelét küldték ki mellékletként a 

napirendhez. A monori kistérség a jövőben is ellát, illetve ellátna feladatokat. Ecser esetében 

különös tekintettel a főépítészi tevékenységről van szó. Azért lenne fontos, hogy 

csatlakozzunk a társuláshoz, mert az önkormányzatnak nincs főépítésze; egyedüli 

alkalmazása magas költséggel járna. 

 

Barta Zoltán jegyző: A monori kistérségi társulásban működött a családsegítő- és 

gyermekjóléti szolgálat ellátása több településen. Ez minket nem érintett, mert Gyömrővel 

közösen láttuk el ez a feladatot. A főépítészi társulás érdekesebb az esetünkben. Jogszabály 

rendelkezik, hogy az önkormányzatnak főépítészt kell alkalmaznia. Voltak már korábban 

ilyen elképzelések, hogy több település összefogásával közösen alkalmaznak ilyen 

szakembert. I. 1-től alaptvetően változik a helyzet. A megváltozott építési szabályzatok 
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szerint elkerülhetetlen, hogy minden önkormányzatnál főépítésznek kell lennie. A járási 

székhely jegyzője lett az építéshatóság vezetője. Esetünkben  az építéshatóság Gyömrőről 

átkerült a Vecsési Járáshoz. Ecsert ez akár  hátrányosan is érintheti, hiszen lehetnek olyan 

fejlesztési elképzeléseink, mely a Vecsési Önkormányzat érdekeit sértheti. Ezt a helyzetet 

megelőzhetjük azzal, ha van a településnek főépítésze, és létre tud hozni egy Tervtanácsot.  

Az ecseri önkormányzat meghatározott körben véleményezhet. A vecsési építéshatóság csak 

akkor adhat ki építési engedélyt, ha azt a Tervtanács jóváhagyja. Ebben az esetben az ecseri 

polgármester tud nyilatkozni, hogy adott építkezés illik-e a település képbe; ill. tudja 

érvényesíteni a település érdekeit. A megalapozott szakmai véleménynek nagyon erős 

joghatása van, az építéshatóságot köti ez a vélemény.  Pl. ha a tervtanács nem javasolja adott 

építkezési kérelmet, akkor az köti a hatóságot. Persze az érintett fellebbezési jogával élhet a 

döntés ellen. Addig, míg ez a szervezet nem áll fenn, az építéshatósági ügyekben a 

jogosítványunkkal nem tudunk élni. Ezért javasolja a Monorhoz történő csatlakozást, hogy a 

főépítészi társulásban részt tudjunk venni. A témához kapcsolódva meg kell említeni a 

harmadik társulási formát is – orvosi ügyelet és fogászat-, ami minket nem érint. A 

csatlakozás szándék jelzése még nem elegendő, azt is vizsgálni kell, hogy mit szólnak 

hozzá, akik már benne vannak a társulásban ? Ezen kívül nézni kell, hogy nekünk ez milyen 

költséggel jár. 

 

Gál Zsolt polgármester: Még egy kérdés, amiben dönteni kell. Ha úgy döntünk, hogy 

csatlakozunk a monori főépítészi társuláshoz, akkor arról is dönteni kell, milyen irányba 

lépjünk? Szakmai részegységként, vagy külön jogi személyiségű társulásban tagként 

kívánunk részvenni? Ebben a határozatban most csak jelezni tudjuk, hogy milyen forma 

lenne számunkra a kedvező. A társulás fogja majd meghatározni a végső döntést, de most 

nekünk jelezni kell. Kérdése a testület felé, hogy igényeljük–e részvételünket a főépítészi 

társulásba? 

 

Horváth Tamás képviselő:  Erről nem beszéltek a Pénzügyi Bizottsági ülésen. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A monori kistérségi társuláson kívül van-e ilyen, ahová 

csatlakozhatnánk?  Vecsésen van-e ilyen főépítészi tárulás? 

 

Barta Zoltán jegyző: Vecsésnek önálló főépítésze van. Egyébként sem tartja praktikusnak 

Vecsést választani, mert azonos érdekeink vannak.  A monori főépítész Ecser tekintetében 

pártatlan. Egy vecsési hivatali dolgozó főépítész, akinek azonos a munkáltatója a 

építéshatósági vezetővel, nem túl szerencsés választás.  Nem ragaszkodik a monori 

megoldáshoz, de hangsúlyozza, hogy főépítésze legyen a településnek.  Ha önállóan akarunk 

alkalmazni egy főépítészt, azt nem tudjuk kifizetni. Egy ekkora településen nincs olyan 

mérvű munka, amely egy teljes állást igényel. 

  

Hosszú János képviselő: Az jó megoldás, hogy 10 településnek van egy főépítésze? Ott is 

lehet érdekellentét.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mi van abban az esetben, ha egy építkezésnél a monori 

társulásunk tesz egy megállapítást, hogy “így” kellene megvalósítani, és a vecsési 

építéshatóság meg jelzi, hogy”úgy” kell végrehajtani? 

 

Barta Zoltán jegyző: Abban az esetben, ha van főépítésze a településnek, és létrehozza a 

tervtanácsot, akkor a tervtanács összetételét a képviselőtestület határozza meg. Ezen kívül 

még ott van a polgármester is, aki szintén véleményt alkothat adott esetben. A szakember, 
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mint főépítész szakmai hozzáértésével tudja segíteni a munkát, a helyi építési 

szabályzatoknál  tud felvilágosítást adni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Van-e ennek valamilyen határideje? 

 

Barta Zoltán jegyző: A határidők már elmúltak.  A főépítészi dolog már évtizedes probléma.  

A lényeges változás az építési eljárásban január 1-től él.  Minden településen ezen 

dolgoznak, hogy át tudjanak állni az új rendszerre. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Monori TÖKT levélben IV. 18-ig várja a választ.  A tényleges 

csatlakozás attól függ, hogy hány település kíván beszállni a társulásba, és mekkora 

összegért? 

 

Barta Zoltán jegyző: A monori főépítész Nyeste László úr volt, de tavaly elhunyt. Új 

személyről nincs tudomása. Nem biztos, hogy fennmarad a jelen állapot. Hozzáfűzi, hogy 

sok évvel ezelőtt az ecseri testület tárgyalt ez ügyben.  A többcélú társulásnak tagjai voltunk, 

de főépítészi társulásban nem voltunk benne. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ha lesz főépítészünk és tervtanácsunk, akkor hozhat kötelező 

érvényű döntéseket? Élő példa, hogy a faluközpontban élénk sárga színűre festett kocsma 

nem illik a faluképbe, mondhatja a mi tervtanácsunk, hogy át kell festeni?   

 

Barta Zoltán jegyző: Csak építési engedélyi ügyekben foglalhat állást a tervtanács. Volt idő, 

amikor a helyi építési szabályzatba bele lehetett venni, hogy az adott településrészen az 

egységes utcakép miatt milyen színűek lehetnek az épületek. Erre példa Aszódon a főutca. A 

jogalkotók azt mondták, hogy ez túlzás; ezért ma már erre nincs lehetőség.  A tervtanács azt 

mondhatja adott esetben, hogy a Helyi Építési Szabályzatnak megfelel-e a kérelem, vagy 

sem. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Van a testület által elfogadott HÉSZ, annak vannak 

paraméterei. Egy építési engedély kérelemnek meg kell felelni. Ezen kívül van adott 

településrésznek egy beépítési %-ka. Lehetőség szerint a tervtanács megnézi, hogy belefér-e 

kérelmező szándéka szerinti épület. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ez lenne a mi kontrolunk az építéshatóság felé. De most nincs ilyen, 

mert nincs főépítészünk sem, ill. tervtanácsunk.  Azt is el kell mondani, hogy most is van 

sajnos olyan épületünk a faluban, ami megkapta az engedélyt, pedig nem fért bele a 

szabályzatunkba.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Megjegyzi, hogy csak az építési engedély kiadásáig van 

rálátásunk, de már a használatba vételi engedélyre nincs lehetőség. A tervtanácsnak erre 

sincs már ráhatása. Az építéshatóságnak a joga, hogy mit fogad el. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az építéshatóságnak van felügyeleti 

szerve. Az Építésügyi Felügyelet térségünk vonatkozásában Gyálon van, mi oda tartozunk.  

Ők felügyelik az építkezést, hogy az engedélynek megfelőlen épült-e meg. 

A kulturális örökségvédelem az Érdi Járási Hivatalhoz tartozik. 

 

Hosszú János képviselő:  Ha a tervtanács felülvizsgált egy engedélyt, és azt megfelelőnek 

tartja, javasolja az építéshatóságnak az engedély kiadását. De mi van akkor, ha mi ezt nem 
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találtuk megfelelőnek; vagy ugyan a szabályzatnak megfelelő kérelmet ad be valaki,  de 

mégsem azt hajtotta végre, akkor mit tehetünk? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Az építéshatóságot az engedély kiadásánál köti a tervtanács véleménye.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ami nem terv szerint épült, azt már nem veszik át. 

Azt vizsgálhatja, hogy a mi helyi építési szabályzatunkat betartják-e a tervezők. 

 

Barta Zoltán jegyző: Lehet helyi védettség miatt előírni szabályokat. Ecseren műemléki 

épületek nincsenek. pl. Szentendrén már lehet. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Úgy látja, hogy nem a lakóépületek vonatkozásában kell 

gondolkodni, inkább az ipari területek tekintetében van nagyobb jelentősége. Pl. milyen 

csarnokot, épületet akarnak építeni a beruházók.  

 

Barta Zoltán jegyző: Most viszonylag kicsi a területünk, kevés az építési ügyünk. De ez nem 

állandó állapot. A későbbiek során a fejlesztési területeken komoly építkezések várhatók. Itt 

van közvetlen szomszédságunkban a repülőtér is. Viszont most kell jelezni, hogy kívánunk-e 

résztvenni a főépítészi társulásban. Ténylegesen hogyan lépünk be, milyen formában 

kapcsolódunk, stb.; arról a későbbiek folyamán kell dönteni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Monori kistérségnél most felmérik, hogy mekkora az igény az 

önkormányzatok részéről.  Várhatóan júniustól tovább folytatódik az egyeztetés.  Pl. el kell 

majd dönteni, hogy akarunk-e  “x” összegért társulási tagok lenni? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem jelent gondot, hogy a vecsési járáshoz tartozunk, mégis 

Monorhoz kívánunk csatlakozni, ami egy másik járás? 

 

Gál Zsolt polgármester: Most ismertettük, hogy Gyál az építésügyi felügyeleti szerv; ez is 

másik járás.  Ha most egy pozitív nyilatkozatot adunk a csatlakozásra, még nem jelent 

elkötelezettséget. 

 

Barta Zoltán jegyző: Határozati javaslata: a képviselő-testület jelezze felvételi szándékát a 

Monori Társulásba, és bízza meg a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatot tegye meg 

Monor felé.  

 

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

határozatot hozta: 

86/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

szándékát nyilvánítja, hogy a Monor és Térsége Önkormányzati  

Főépítészi Társulásban tagként részt kíván venni. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatot tegye meg a Monor és 

Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felé. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 2013. IV. 18. 

 

 

8.)  Ecser Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 
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Gál Zsolt polgármester: A meghívó mellékleteként kiküldött anyag után érkezett egy újabb 

levél a napirenddel kapcsolatban, mely utólag emailban került kiküldésre. Megjegyzi, hogy 

a koncepció elkészítésénél mindig jelezzük, hogy az előterjesztés jelen pillanatában csak egy 

álom terv. Korábban a költségvetési koncepció elkészítésének határideje november 30-a 

volt. Új jogszabály alapján ez az időpont április 30-ra módosult. Elég nehéz úgy tervezni, 

hogy még az idei költségvetés sem tisztázódott teljesen, hát még a következő évi. Az 

államkincstár is észlelte ezt a problémát és jelezte, vissza fogják állítani a korábbi határidőt. 

Mivel még törvényi hivatkozás nincs, ezért javasolja az eredeti határidő szerinti változat 

elfogadását. Ennek módosítási jogszabálya eltolódhat,  november 30-ig még sok minden 

változhat;  a kormányzati szándékot sem látjuk pontosan.  A koncepcióban arról írtunk, 

hogyan működött az eddigi időszak, mi változott, és felsorolás szinten mit hajtanánk végre 

idén, és mi húzódik át jövőre. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal javasolja a 

koncepció elfogadását. 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

87/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az önkormányzat 2014. évi koncepcióját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9.)  A.S.A. Magyarország Kft. szerződés felmondása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az ASA Magyarország Kft. tavaly év végén vette át a 

hulladékszállítást Ecser településen.  Jelentősen csökkent a nyeresége a jogszabályi 

változások miatt.  Nem mi vagyunk az ár meghatározók – nem növelte a cég a díjakat, 

amikor átvette a szállítást. A közbeszerzési eljárást követően tavaly még abban maradtunk, 

hogy az ASA ki tud jönni a rendeletünkben előírt összegből.  A levelükben leírtak szerint az 

idén a rezsicsökkentés olyan mértékben ellehetetleníti a céget, hogy nem kívánják Ecser 

területén, (ill. szóban jelezte, hogy az összes általa ellátott területen) elvégezni a 

hulladékszállítást.  Sem lakosságtól, sem vállalkozásoktól nem szállítanak.  Ezzel megszűnik 

ez a fajta tevékenységük. A kaposvári cég is csődbe ment; az ASA nem várja meg, hogy 

ilyen helyzetbe kerüljön.  Egyeztetés folyik a környező települések vezetőivel; erről ad 

tájékoztatást.  Gyál város önkormányzata indított egy kezdeményezést, miszerint ő indítana 

egy hulladékszállítási vállalkozást, az ASA Kft. alvállalkozókénti bevonásával.  

Valószínűleg ez nem fog menni. A szóban folytatott megbeszélés során az ASA vezetője 

szerint nem kell kapkodni, mivel szerződésben 6 hónapos felmondási határidő van. Ki kell 

várni, hogy mi lesz a kormányzati döntés. Vélhetően a nem magyar tulajdonú 

szemétszállítási cégek fel fogják mondani a szerződéseket. Meg fognak jelenni azok a 

vállalkozások, akik végezhetik ezt a tevékenységet.  A hulladékgazdálkodási törvény 

előírása – nem kell közbeszerzést kiírni, ha önkormányzati tulajdonú a cég végzi a 

tevékenységet.  Bár ez az uniós előírásoknak nem felel meg.  Van Gyálnak egy 

hulladékszállító autója, melyet az ASA bérel tőlük. Erről még nem kell dönteni, csak 

tájékoztató jellegű volt a napirend. 

 

Barta Zoltán jegyző: A felmondó level kapcsán felmerült, hogy ezt a tényt meg kell-e 

jelentetni a közbszerzési értesítőben?  Felhívták a szakértőt, azt monda, hogy nem kell 
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megjelentetni.  Akkor kellene, ha szerződést módosítanánk.  ill. akkor, ha új közbeszerzést 

írunk ki.  A mai lapok azt írták, hogy egységes ármegállapítási szempontok lennének a 

szemétszállítási díjban. így az Energia Hivatal ez alapján számolna.  Ez célszerűnek is 

látszik.  Erős átalakulást mutat ez a piac.   

 

Gál Zsolt polgármester: Lázár János nyilatkozott, hogy valószínűleg csúszni fog az 

egységesítés.  Most az áram, a gáz, és a távhő ára változik.  A szemétdíj is fog változni.  A 

vízdíj és csatorna díj  most van tárgyalás alatt. Itt bizonyos eltérésekre lesz szüksége, egyes 

települési körzetek és a városi díjak is különbözni fognak.  Úgy véli, hogy ez a szeptember 

30-ai időszakig nem fog lebonyolódni. Az ASA gazdasági vezetője úgy nyilatkozott, hogy 

őszre fog lebonyolódni a kormányzat és az érintett cégek egyeztetése.  Nálunk a 

szemétszállítás a rezsicsökkentés miatt 180 Ft-al csökken. A lakosoknak ugyan jó, de az 

üzemeltetési költségek miatt ezt valakinek finanszírozni kell. A környékbeli településeknél 

nálunk a legolcsóbb a szemétszállítás.  Valószínűleg a mért hulladékszállítás lesz a cél, így 

az egységesítést meg lehet tenni. De ez az intézkedés megint félelmeket hozhat 

Magyaroszágon; mivel állandóan figyelni kell, ki pakolja tele a kukánkat. Illetve a 

külterületen illegálisan elhelyezett hulladék is gondot fog jelenteni. Ennél a napirendnél 

szavaznunk nem kell, mert még nincs miről. Tudomásul vettük, hogy felmondott az ASA. 

 

10.)  A Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. beszámolója  

 

Gál Zsolt polgármester: Megint olyan szakaszhoz érkeztünk, ahol 3 napirend összefüggőben 

van. Az első részben Ecser kiszállt a Gyömrői Vkm Kft-ből, mint szolgáltatásból, de 

tulajdonosi tagok maradtunk ebben a cégben és 13 %-ban a szennyvíztelepben.  

Tulajdonrész értékesítésben is állást kellene foglalni. A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott 

a továbbra is nyitott kérdés. Még mindig nem sikerült egyezségre jutni a Vkm-mel az ő 

általuk vélelmezett tartozásunk és a mi tulajdonrészünk összevetése hogyan alakul.  

Folyamatos tartozást mutat ki Kertész úr.  A tulajdonrészünk folyamatosan csökken a 

mérlegben.  Ez is problémát okozhat. 

 

Horváth Tamás képviselő: Az említett okok miatt a Pénzügyi Bizottság 2 nem szavazattal, 2 

tartózkodással nem javasolta egyik beszámoló elfogadását sem. 

 

Gál Zsolt polgármester: Annak ellenére, hogy nincs egyezség, a cégnek május 31-ig kell 

benyújtani a beszámolót.  Mindkét kft.-ben kisebbségi tulajdonrésszel bírunk. Ezért nagy 

jelentősége nincs, hogy elfogadjuk-e vagy sem a pénzügyi beszámolót. Inkább akkor válik 

érdemlegessé, ha peres eljárásra kerül sor. Így ha elfogadjuk a beszámolót, akkor elismerjük 

a tartozásunkat.  Addig, míg nincs meg az egyezség, ill. annak körvonalai, ő sem javasolja 

elfogadni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Akár együtt lehetne érteni a bizottság véleményével.  Miről 

zajlanak a tárgyalások? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Tegnap is megemlítette, hogy a tárgyalások arról folynak, miből 

adódik a veszteség. Itt három területről beszélünk: az első és legnagyobb eltérés abból 

adódik, hogy az önkormányzatunk által elfogadott vízdíj 2011.-ben és a gyömrői cég által 

jelzett önköltség számítás jelentős mértékben eltér. 10 milliós minuszról szól. A másik nagy 

összeg a vízveszteség – mely a cég szerint 40 % feletti –; és ezt 2011. és 2012. évre 

kimutatva újra csak milliós nagyságrendű.  A harmadik vitatott összeg az eszközök 

javításából kimutatott  költség.  Számára elfogadhatatlanok ezek a számok. Szakmai  
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segítséget kért az önkormányzat könyvvizsgálójától.  Elsőkörben az általa tett észrevételeket 

jelezték a cég könyvelőjének.  A gazdasági vezető és a könyvvizsgáló egyeztet néhány 

kérdésben. A jelenlegi üzemeltető a DPMV vezetőjét Sárosi Istvánt is felkérte, mondjon 

véleményt, hogy milyen a hálózatunk. Adjon arra instrukciókat, hogy a feltüntetett javítások 

előfordulhatnak ekkora számban, ill. a vízveszteség is lehet-e ekkora? Beszélt már Kertész 

úrral is, aki szerint a nyári időszakban tűnik el a nagy mennyiségű víz. Az új üzemeltetőhöz 

került hálózatnál november óta ez még nem látható.  Sárosiék nem készültek el a kért 

számokkal. A lakosság felé kiszámlázott és a  Fővárosi Vízművek Zrt.-től átvett 

vízmennyiség közötti különbséget kell megvizsgálni. Folyamatosan át fogjuk nézni a 

kimutatásokat, amihez kapunk segítséget. Pl.: A javítási jegyzőkönyvek átnézéséhez. Bár 

ezeket támadni nem nagyon tudjuk. De érdekes, hogy egy tűzcsapot évente 6-szor,  ill. egy 

átemelőt hetente kell javítani.  Nem ért hozzá, ezért kért a mostani üzemeltetőtől segítséget. 

Annyit tett az ügyben, hogy megkérdezte őket, de még választ nem kapott. A fő probléma 

jelenleg, hogy a Gyömrői Vkm. kft.-vel mi lesz?  A Gyömrői Önkormányzati elképzelések 

is mindig változnak. Tavaly ősszel Ecsernek sikerült kiválni az üzemeltetésből, mert az volt 

a gyömrői szándék, hogy ők is kiválnak és értékesítik a céget. Úgy nyilatkoztak, hogy január 

1-vel elindítják a felszámolását a cégnek; és az értékesítésről a DMRV-vel elindultak az 

egyeztetések. Ebből a váci cég kihátrált, meghiúsult az üzlet. A gyömrőiek most a dabasi 

céggel a DAKÖV-vel folytatnak tárgyalást.  Szándékaik szerint átvétel után a DAKÖV 

meghagyja üzemmérnökségnek a gyömrői telepet a dolgozókkal. Ezért min. “X” tulajdonosi 

százalékot kér a DAKÖV.  Nem tudja, hogy a vízügyi törvénnyel ütközik-e ez az egyezség. 

Orbán Viktor miniszterelnök úr egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy Magyarországon 22-

26 vízügyi társaságnál több nem kell. Néhány önkormányzati tulajdonú nagy cég maradhat 

meg; magán cég nincs is, a többi állami.  Nem tartja valószínűnek, hogy Pest megyében több 

mint két céget engednek fennmaradni. A létüket nagyban befolyásolja a 10 %-os 

rezsicsökkentés, ill. a 100 Ft/m közműadó is jelentősen súlytja őket. Ecser vonatkozásában 

több 10 millió Ft-os plusz kiadási tételt jelent a cégnek. A lakossági rezsicsökkentést sem 

tudja, hogyan fogja kigazdálkodni. Folynak az egyeztetések, Gyömrő próbálja hátráltatni, 

húzni az időt.  A szennyvíztelep üzemeltetése a következő probléma.  Ezt is értékesíteni 

kívánja Gyömrő.  Mi a DPMV-vel vagyunk üzemeltetői szerződésben. Kérdés, ha átveszi a 

szennyvíztelep üzemeltetését, akkor milyen díjat fog érvényesíteni a DAKÖV?  Most a hitel 

állomány benne van a m
3
-kénti lakossági díjban.  A hitelállomány átvállalása hogyan fogja 

befolyásolni a díjainkat?  Az ár meghatározók nem mi vagyunk, de ha a gyáli szennyvizet 

olcsóbban veszi át, jelentkezik bizonyos nyereség tartalom. Tudunk-e ebből részesülni? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ha mi nem fogadjuk el a beszámolót, mint cég tagok, akkor mi 

van? 

 

Gál Zsolt polgármester: A tulajdonosi taggyűlés fogadja el a beszámoló, Ecser részéről ő a 

megbízott, és a testületi döntés alapján szavaz. A víziközmű kft-ben 13 %ban, a 

szennyvíztisztító telepet működtető kft.-ben 20 %-ban vagyunk tulajdonosok. Mivel 

gyömrői többségi tulajdon van, emiatt nincs jelentősége, hogy mi hogyan döntünk.  Csak 

számít a testületi döntés, ha esetleg Gyömrő peres útra tereli az ügyet. Akkor mondhatjuk, 

hogy a képviselő-testület nem tudja elfogadni a beszámolót, mert vannak benne olyan 

számok, melyet vitatunk. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A tárgyalásokban kitűztek-e valamilyen határidőt?   

 

Gál Zsolt polgármester: Nem is tudunk ilyet meghatározni. Kérte Kertész úrtól, hogy mondja 

meg, írja le, hogy mekkora összeget gondoltak  az általuk számított veszteségnek. 
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Megnézzük, hogy ebből mi mennyit tartunk jogosnak.  A könyvvizsgáló véleménye után 

hozza a testület elé a konkrét számokat. 

Ugyenezt kérte a cégértéket tekintve.  Tavaly év végén is egyeztettünk erről, az eladási 

egyezség kezdeményezésekor. Időközben kihátrált a vevő. Ezért nem tudunk határidőt 

meghatározni.  Kérte Kertész urat, hogy lehetőleg rövid időn belül adjon javaslatot. De már 

most látszik, hogy áprilisban biztosan nem fogunk tudni dönteni. Nekik az az érdekük, hogy 

a tényleges értékesítésig húzzák az időt.  Meg kellene bízni egy független könyvszakértőt, 

aki adhat egy értéket. De látni kell azt is, hogy többféle cégértéket is fel lehet vázolni.  Van a 

tényleges könyvi érték, ill. piaci érték.  Jelen esetben utóbbi 0 Ft. A harmadik érték az, 

amennyiért el lehet adni egy céget.  Abban bízik, - és azt beszéltük meg tavaly év végén –, 

hogy lehetőség szerint kis értékhez jussunk, vagy legalább 0 érték legyen a tartozásunk és a 

tulajdonrészünk értékesítése.  A szennyvíztelepből való kiválás esetében sem tudunk 

javasolni többet.  Szabhatunk ugyan határidőt, de nem biztos, hogy ezt tudja teljesíteni bárki.  

Az egyezség mindenképpen testületi hatáskör. A számla kiküldéséről is már tájékoztatta a 

testületet, amit visszaküldtünk. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

88/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 

2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját  nem fogadja el. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kertész Gyula  Gyömrő Vkm. Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

11.)  A Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: Itt értékesítésről nincs szó. De a bizottság ugyanezen okokra 

hivatkozva nem támogatja a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

89/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. 

2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját nem fogadja el. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Somogyi Tamás Gy-M-E Szvt. Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

12.) A Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. tulajdonrészének értékesítése 

 

Gál Zsolt polgármester: A Gyömrői Vkm. Kft. tulajdonrész értékesítése és  üzemeltetésbe 

adása a cél. A gyömrői testület ezt tárgyalja következő ülésén, és csütörtökön fogja 

számszerűsíti az adatokat. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Gyömrői Vkm. 

Kft. tulajdonrész eladását abban az esetben, ha a vagyonszakértői értékbecslés megtörténik. 
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Javasolja továbbá, hogy a testület külön tárgyaljon a víziközmű kft és a szennyvíztelepet 

üzemeltető kft. értékesítéséről, üzemeltetési bérbeadásáról. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ebben az esetben is 80 % – 20 %-ban tudja a tulajdonos értékesíteni a 

tulajdonrészét.  Mivel a tényleges értéket nem ismerjük, így nem támogatná az értékesítést. 

 

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

határozatot hozta: 

90/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. tulajdonrészének 

eladása ügyét abban az esetben támogatja, ha az üzleti vagyon 

szakértő általi értékbecslése megtörténik; továbbá a víziközmű és 

a szennyvíztelep ügye külön-külön kezelve kerül tárgyalásra.  

Az adásvétel ügyletnél az önkormányzattal fennálló anyagi jellegű  

kérdéseket is tisztázni kell. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

13.)  A DPMV Zrt.-vel kapcsolatos szerződések 

 

Gál Zsolt polgármester: A mellékelt levelet Sárosi István ügyvezető igazgató úr írta a DPMV 

Zrt. nevében a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek. A fővárosi cég Ecser és Dunaharaszti 

településeknek magasabb áron kívánja értékesíteni az ivóvizet, mint a főváros területén. Ezt 

jelezte Sárosi úr, hogy nem támogatja ezt a kezdeményezést. Véleménye szerint sem biztos, 

hogy korrekt a fővárostól, hogy ugyanazt a vizet, mint amit a budapestieknek számláz, az 

agglomerációban drágábban kíván értékesíteni.  Nem ismert az ügy kimenetele, várjuk a 

fejleményeket. Erről nem kell szavazni, tájékoztató volt. 

 

14.)  Az orvosi ügyelet ellátása 

 

Gál Zsolt polgármester: Már az előző ülésen jeleztük és a mostani ülésen is csak jelezni tudja, 

milyen fejlemények történtek az orvosi ügyelettel kapcsolatban.  Gyömrő és Maglód is 

közbeszerzést írt ki. A maglódi döntés holnap fog megszületni, de Gyömrő is talán holnap, 

ill. pénteken hozza meg döntését. Papp dr. szóban jelezte, hogy pályáznak a feladatra. Ha 

elnyerik Maglódon és Gyömrőn is, akkor kéri, jelezzük, hogy akarunk-e csatlakozni ehhez 

az ellátáshoz.  A tényleges számokat még nem ismerjük.  Papp dr. havi 400 eFt-os 

támogatással számolt.  Ez az összeg az OEP finanszírozással együtt van kiszámítva.  A 

gyömrői ügyelet által adott számok alapján az OEP finanszírozás havi 330e Ft; míg Papp dr. 

320 eFt-os összegről beszélt.  Azt jelentené, hogy az ő elképzelése alapján az ecseri 

önkormányzat – amennyiben őket választja, akkor havonta járuljon hozzá az OEP 

finanszírozás és a 400 eFt közötti összeg közötti különbséggel. A képviselő-testület korábbi 

megbízása az volt, hogy egyeztessen Vecséssel is.  Szóban igéretet kapott mindenre, de 

írásban nem erősítették ezt meg. A vecsési alpolgármester úr, aki meg van bízva ezen ügyek 

intézésével, azt mondta, hogy Üllővel is folytatnak tárgyalásokat. Így több település 

bevonásával, mint körzetközponti ügyelet, plusz normatívához juthatnának. Itt már lehetne 

azon gondolkodni, melyik a legjobb megoldás.  Csak elvi szinten beszéltek az ügyről úgy, 

hogy az ecseri csatlakozás esetén elegendő lenne az OEP finanszírozás; nem kérnek plusz 

támogatást. De ezt írásban nem erősítették meg. A Maglódi központ közelebb van, 

tömegközlekedéssel is könnyen elérhető. De valamilyen többlet pénzünkbe fog kerülni.  
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Maglódon elsőkörben azt mondták, hogy vállalják a működtetést az OEP finanszírozásból. 

De már a komoly tárgyalásnál Papp dr. megemlítette, hogy valamilyen hozzájárulási díjat is 

kérnek.  Holnap fog kiderülni, hogyan döntött a maglódi testület. Nekünk valószínűleg 

rendkívüli ülést kell tartani pénteken vagy jövő héten hétfőn, vagy kedden.  Szerdáig le kell 

adni az Ántsz-nek a működési engedélyhez szükséges dokumentumokat, köztük a testületi 

döntésekről szóló határozatokat, hogy mely településen végzik a tevékenységüket.  Ezen a 

héten biztos látunk számokat, ennek a fényében elvileg pénteken tudunk dönteni.  Kérdése a 

képviselők felé: a rendkívüli ülésre elhívjuk-e Papp dr.-t? Megjegyzi, hogy valószínűleg 

több információt a most elhangzottaktól nem fog tudni mondani.  A maglódi holnapi ülésre 

személyesen el kíván menni és jelezni fogja, hogy nem szeretnénk pótolni önkormányzati 

pénzzel az OEP finanszírozás.  Belső információja szerint mindhárom településen el tudja 

látni az ügyeletet.  Maglódnak éves szinten 30 millió Ft-jába, Gyömrőnek 20 millió Ft-jába 

került az ellátás finanszírozása. Tudomása szerint Gyömrő biztosan nem vállalja át a mi 

különbözeti összegünket.  

 

Barta Zoltán jegyző: A gyömrői ügyelet meddig működik?  Nekünk papír szerint hétfőig 

biztosítják az ellátást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az új ügyeletnek május 2-ig kell a működési engedélyt beszerezni, a 

következő hónapig a gyömrői ügyelet üzemeltet. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Igazából ez az eljárás egy közbeszerzés.  Nyilván konkurensek is 

megpályázhatják. Ha nekik a végeredmény nem tetszik, akkor megtámadhatják. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Meghívásos közbeszerzési eljárásról van szó,  15 nap a 

megtámadhatóság. Elvileg döntés születhet hétfőn Maglódon. A szerződés előkészítése 

megtörténhet rövid időn belül. Innen számított 15 napon belül kell számolni azzal, hogy 

esetleg megtámadhatják.  A héten nekünk is kell dönteni, de gyömrői döntés is szükséges.  

Arra számol Papp dr., hogy az Ántsz befogadja a kérelmüket és megpróbál rövidíteni a 

határidőkön.  Ha még sem lép életbe az új szerződés, akkor a gyömrőiek viszik tovább, mint 

eddig az ügyeleti ellátást. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Valószínűleg kap még egy hónapra megbízást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Holnap tudjuk a számokat, telefon körbeértesítik a képviselőket, hogy 

mikor lesz a rendkívüli ülés. Várhatóan hétfőn, nagyobb valószínűséggel reggel.  

 

20.02 órától 20.14 óráig szünet.  

 

15.)  Rendelet tervezet Ecser Nagyközség Önkormányzatának kitüntetéseiről 

 

Gál Zsolt polgármester: Múlt ülésen beszéltünk arról, hogy szeretnénk létrehozni valamilyen 

kitüntetést. Jegyző urat megbíztuk, hogy készítse elő a rendelet tervezetet. 

 

Barta Zoltán jegyző: Röviden összefoglalja Ecser díjak történetét:  Megnézve az iratokat, 

nyomát találta, hogy a rendszerváltás előtti időszakban volt “Ecser községért” kitüntetés, 

amit 1990-től nem osztottak ki. Majd a képviselő-testület 1996-ban megalapította az “Ecser 

sportjárért” díjat, melyet éveken keresztül odaítéltek az arra érdemes személyeknek. Kis 

település lévén egy bizonyos időszak után elfogytak azok a jelöltek, akiknek odaítélhették 

volna, ezért a sport díjat hatályon kívül helyezték.  Az életnek vannak más területei is, ahol 
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találunk olyan embereket, akiket elismerés illet a közösségért végzett tevékenysége miatt. A 

testület úgy döntött, hogy most van ideje egy új rendelet alkotásra. A rendelet tervezet 

kétféle kitüntetést ismer; az egyik “Ecserért” kitüntetést, és a másik elismerés egy dísz 

oklevél.  Előbbinél olyan személyt díjazna a képviselő-testület, aki hosszabb időben végzett 

közösségi munkájáért kapna kitüntetést.  A díszoklevélnél nem kell a hosszabb ideig végzett 

munka, egy-egy kiemelkedő tevékenységért is adományozhat a polgármester.  Felmérték 

más településen milyen gyakorlatot folytatnak.  Alapvetés: ekkora nagyságú településen 

nem célszerű szakkitüntetést adni , pl. oktatásért, egészségügyért, közbiztonságért, stb.  Egy 

idő után elértéktelenednének, mert mindenki, aki azon a területen dolgozik, megkaphatná 

évek alatt.  Meghatározza a rendelet, hogy évente mennyit lehet adni, javaslattevők számát 

sem számszerűsíti, azért, hogy ne legyen nehéz betartani.  A határidő meghatározása úgy 

szerepel, hogy már ebben az évben is lehessen adományozni. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Kéri a képviselők észrevételeit. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ecserért évente legfeljebb 4 kitüntetést osztanának ki. Akár egy 

is adható?  A kitünetés mellé ajándéktárgy is adható. Mit jelent? 

 

Gál Zsolt polgármester: Amikor odaítélésről döntünk, akkor beszélnénk róla, hogy mi legyen 

az ajándéktárgy.  Vecsésen jelentős értékű tárgy jár a címmel.  Azt gondolja, hogy az anyagi 

helyzete a településnek eléggé szűkössé vált. Ezért ne legyen kötelzettség az ajándék 

adományozás. Ha nem lesz forrás, nem tudunk adni. Amikor a döntést hozzuk, akkor 

beszélünk róla. 

 

Barta Zoltán jegyző: Vecsésen br. fél millió Ft értékű plusz arany lánc, medállal jár a 

díszpolgári címhez. Az is meg van határozva, hogy 23 gramm súlyú,  14 karátos arany.  

Személy szerint nem tudja behatárolni, hogy ez sok vagy kevés? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem beszél arról, hogy milyen tevékenységért adományozható. 

Szerinte szűkíteni kéne a kört. 

 

Gál Zsolt polgármester: Több dolog is számba lett véve.  Az induló évben több olyan jelölt is 

lehet, akinél elfogadható bármilyen kiemelkedő közösségi tevékenység.  Ha nagyon 

behatároljuk, akkor egy idő után, a sportdíjhoz hasonlóan már nem lesz olyan személy, 

akinek oda tudjuk ítélni. Korábban volt olyan év, amikor nem is adtunk ki sportdíjat.  Ne 

korlátozzuk be magunkat. pl. ha jön két javaslat, ne kelljen mérlegelni.  A díszoklevelet a 

környékbeli településeken is adják.  pl. Egy-egy  beruházást végző cég is kaphat 

díszoklevelet.  Itt nem az érték, hanem a jelképes köszönet nyilvánítás a cél.  Egy – egy 

projekt befejezés is lehet kiemelkedő tevékenység. Véleménye szerint évente 1-2 

adományozás lehet. 

 

Barta Zoltán jegyző: Péteri településen 30 db-ot osztanak ki évente, ahol  2000 körüli 

lakosság él.  Ez a rendelet bármikor módosítható. Adományozható kifejezés azért szerepel 

így, mert adott évben ha kevesebbet kívánunk kiadni, akkor nincs akadálya. Ha keveset 

határozunk meg, előfordulhat, hogy pl. egy díj esetében több jelölt személy esetén óriási vita 

alakulhat ki.  Ne legyen belőle sértődöttség.  Az állami kitüntetések száma sincs minden 

esetben szabályozva.  A bizottság amennyit jóváhagy.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ki fogja gyártani a plakettet? 
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Horváth Tamás képviselő: Még nincs is rendeletünk róla.  Ha lesz, akkor eldöntjük. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha elfogadjuk a rendeletet, akkor a jelöltekre V. 31-ig lehet 

előterjesztést tenni, az aug. 20-i rendezvényen lehetne átadni.  Tényleg egy értékes, szép, 

időálló plakettet érdemes készíttetni.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – megalkotta 

az alábbi rendeletét: 

8/2013.(IV.17.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 8/2013.(IV.17.) számú 

A helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendeletét. 

 

16.)  Maglód Országúti dűlő I. ütem  Helyi Építési Szabályzat véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester:  A 31-es út melletti területről van szó, a Fáy tanya környékét 

szabályozza a Maglódi Önkormányzat; erről kéri a véleményünket. 

 

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

tegyen észrevételt a beruházás folyamán vegyék figyelembe a szennyvízkapacitás kérdését. 

 

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

határozatot hozta: 

91/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Maglód Város Országúti dűlő I. ütem terület 

Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 

módosítását.  

Felhívja Maglód Város Önkormányzatának a figyelmét a csatorna kapacitás szűkösségére. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata az eljárás további szakaszában is részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

17.)  Dr. Frank Jenő vételi ajánlata a 092/24. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 

 

Gál Zsolt polgármester:  Dr. Frank Jenő vételi ajánlattal kereste meg önkormányzatunkat. 

Megvételre kínálja a 092/24. hrsz-ú ingatlanát, amely az M0 melletti részen véderdőnek 

kijelölt területen fekszik.  Erre tett javaslatot, hogy az önkormányzat vásárolja meg. 

 

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

javasolja az ingatlan megvásárlását. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

92/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a 092/24. hrsz.-ú 

területet megvásárolja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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18.)  Iskolai takarítók bérezése 

 

Gál Zsolt polgármester: A képviselő-testület tavaly év végén úgy döntött, hogy az iskolában 

dolgozó 4 fős takarítói állomány létszámban kerüjön át az EKO Kft.-hez február 1-től.  

Januártól a pedagógusok munkáltatása átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központhoz, a technikai személyzet pedig az önkormányzathoz. Februártól 2 fő nem vállalta 

az áthelyezést; egyikőjük a nők 40 éves kedvezményes szolgálati idejű nyugdíját kívánja 

igénybe venni, a másik kolleganő munkahelyet vált. Így ketten az önkormányzat 

munkáltatása alatt maradtak a felmentési idejüket letölteni, ketten átkerültek a kft.-be.  Ez 

ténylegesen azt jelenti, hogy áprilistól ketten már nem dolgoznak szabadság kiadása miatt. 

Az iskolában a munkát el kell végezni, ezért a Kft. vezetője egyelőre egy főt vett fel 

takarítóként, és egy főt alkalmaz adminisztrációs feladatokra.  Kéri a testülettől a két 

álláshely bérére a támogatást a határozati javaslat szerint.  A kft.-nek a pénzügyi támogatását 

év elején meghatározta a testület úgy, hogyan finanszírozzuk a feladatokat.  A májusban 

elfogadott beszámoló után láthatjuk, hogyan tudjuk a továbbiakban finanszírozni a 

működésüket.  A májusi testületi ülésen kerül megtárgyalásra a EKO Kft. beszámolója. Kun 

Attila ezért május végéig kéri a finanszírozás meghatározását. A következő testületi ülésen 

újra kell tárgyalni az önkormányzati támogatást a többi kérdéssel együtt. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadni a kft. 

kérelmét azzal, hogy az EKO kft. pénzügyi beszámolójának elfogadása után a kérdés újra 

kerüljön tárgyalásra. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az előterjesztésben iskolai takarítói állásra van megjelölve a bér. 

Ténylegesen itt fognak csak takarítani, vagy más intézményben is? 

 

Gál Zsolt polgármester: Most ténylegesen az iskolában végzik a munkát. De folynak a 

tárgyalások, hogy máshol is, pl a művházban, ill. a községi rendezvényeken is takarítsanak.  

Most folyik a számítás, milyen módon lehetne hatékonyabban végezni ezt a munkát.  Ide 

tartozik a hivatal, vagy az orvosi rendelő takarítása is.  Ezek még kidolgozás alatt vannak.  A 

beszámoló után, előterjesztést kíván erre vonatkozóan is tenni Kun Attila.  A községi 

rendezvény és a művház nagytakarítása van betervezve ezzel a személyzettel.  Jelenleg egy 

fő végzi ezt a munkát a művházban, aki takarító és szervezői feladatot is ellát. Kamarás 

Zoltán megbízása konkrét feladatokra szól. Igazából 3 fős állománya van a Művelődési 

Háznak.  A takarító félállásban ezen kívül a Polgármesteri Hivatalban is végez munkát. 

 

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

határozatot hozta: 

93/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az EKO Kft. részére takarító személyzet alkalmazási 

költségeit az alábbi bontásban biztosítja: 

- 2013.II.01-től 2 fő 

- 2013.IV.01-től 4 fő 

munkabér (br. 98.000 Ft + járulékai) összesen: 130.000 Ft/fő/hó, 

valamint cafeteria  (200.000 Ft/év/fő). 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. XII. 31-ig 
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Gál Zsolt polgármester: A 19. napirend (Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról) személyi 

kérdést érint, ezért 20.35 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 20.39 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

 

20.)  2012. évi zárszámadás 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban látható a zárszámadás szöveges magyarázata. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és 3 határozatot 

hozott. Első határozatában 3 igen és 1 nem szavazattal javasolja elfogadni a zárszkámadási 

rendeletet.  Másik határozatában szintént 3 igen és1 nem szavazattal javasolja a belső 

ellenőri beszámoló elfogadását.  Végül 4 igen szavazattal javasolja a vagyonelemek  

átvezetését. 

 

Hosszú János képviselő: A bizottsági ülésen kért táblázat mikorra várható, hogy számára 

megtekinthető legyen? 

 

Pokornyi Róbertné pü.csop.vezető:  A rendelkezésre álló idő alapján az emailban elküldött 

anyagot tudta kiadni.  A bérkompenzációról leírta, hogy a beszámolóban lévő állami 

támogatás milyen jogcímeken, milyen feladatokra érkezett. A bérkompenzáció a 

járulékokkal együtt van számolva. Arra nem volt ideje, hogy ezt az összeget az 

intézményekre szétszedve tüntesse fel.  A táblákat már elküldte Hosszú úrnak.  

 

Gál Zsolt polgármester: Elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság javaslatait.  

 

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

az alábbi rendeletét: 

9/2013. (IV.17.) számú rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 

9/2013.(IV.17.) sz. az önkormányzat 2012. évi költségvetési 

zárszámadásáról szóló rendeletét. 

 

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

határozatot hozta: 

96/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2012. évi belső ellenőrzési jelentést. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. április 30. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ezt a belső ellenőri jelentést nem olvasta. 

 

Pokornyi Róbertné pü.csop.vezető:  A Monori Kistérségi Társulás pályázaton nyert támogatás 

keretén belül végeztettük el a belső ellenőrzési vizsgálatot. A testület tavaly novemberben 

tárgyalta a korábban meghatározott konténeres szállítás működését,  valamint az 

intézmények bevételeinek szabályozottságát. Ebben a két témakörben elvégzett munkáról 

szólt a jelentés. A szöveges magyarázatban szerepel. 
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Barta Zoltán jegyző:  Ezt már tárgyalta a testület korábban. Emlékeztetőül elmondja, hogy a 

művelődési ház bérleti díjait vizsgálták, valamint azt, hogy a temetői konténer szállítást 

hogyan számolják el. 

 

Gál Zsolt polgármester: A vagyonelemek átvezetésére az Államháztartási törvény változása 

miatt szükséges. 

 

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

határozatot hozta: 

97/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyja az előterjesztésben szereplő vagyonelemeknek  

az intézmények könyveibe való átvezetését. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. április 30. 

 

21.)  2012. évi pénzmaradvány elszámolás 

 

Gál Zsolt polgármester:  Kiküldött anyagban látható intézményeként van lebontva a 

pénzmaradvány. Szintént az Áht. előírásai szerint történt a művelet. Egységes rendszerbe 

kerülve törekedtünk arra, hogy intézményeknél nem maradjon pénzmaradvány. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen minden intézmény tekintetében 

külön határozatot hoztunk.  Önkormányzat tekintetében 4 igen szavazattal elfogadásra 

javasolta a pénzmaradvány elszámolását, és javasolja 100 %-ban tartalékra helyezni.  A 

polgármesteri hivatalnál 3 igen, 1 nem szavazattal; az általános iskolánál 4 igen szavazattal, 

az 1. óvodánál 4 igen szavazattal, a 2. óvodánál 4 igen szavazattal, és a  művelődési háznál 4 

igen szavazattal javasolja a pénzmaradvány elszámolás elfogadását. 

 

Hosszú János képviselő:  Annyit kívánna csak megjegyezni, hogy amilyen nehéz helyzetben 

van az önkormányzatunk, mégis 2 millió 600 eFt-ot költünk jutalékra, erre-arra. Tudja, hogy 

van rá ésszerű magyarázat, de jelen helyzetben meg kellene fontoln, hogy mire adunk ki 

pénzt. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Van egy érvényben lévő rendeletünk, mely az adó jutalékról szól. A 

tavalyi évben nem módosította a testületünk a rendeletet. Ezért ez az összeg jár.  

Amennyiben erre módosító javaslat érkezik, akkor tárgyalja a testület.  Az adó teljesítési 

mutatónk azt jelzi, hogy országosan is jól teljesítünk. Valamilyen módon ezt támogatni kell. 

Intézményenként kéri a szavazást. 

 

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

határozatot hozta: 

98/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Laky Ilonka Általános Iskola 2012. évi  

pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Szeverné Csekei Csilla iskolaigazgató 

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

határozatot hozta: 

99/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2012. évi  

pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

100/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az 1. sz. Óvoda 2012. évi  

pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Petneházi Tamásné  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

101/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2. sz. Óvoda  2012. évi  

pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

102/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 

Könyvtár  2012. évi pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

103/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Önkormányzat 2012. évi  

pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint és 

annak 100 %-át fejlesztési céltartalékra helyezi. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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22.)  2013. évi könyvvizsgálatra ajánlat 

 

Gál Zsolt polgármester:  Tavalyi jogszabály változás miatt az önkormányzatoknál 

könyvvizsgáló alkalmazása már idéntől nem kötelező. De javasolja, hogy legyen egy 

kontroll, ami egyben további segítséget is jelent a munkánk során. Folyamatos ellenőrzéssel 

a hibákat következmény nélkül tudjuk korrigálni.  Kiss Ferenc és kollegái végezték eddig 

ezt a munkát 400 eFt-os áron. Személyes tárgyaláson sikerült elérnie, hogy engedjen az 

árból.  300 eFt-ra sikerült lealkudnia az éves díjat. A pénzügyi beszámolóhoz nem kell 

záradékot készíteni.  Csak kapcsolódó magyarázat esetén lesz záradék. 

 

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

hogy továbbra is vegye igénybe a KF Audit könyvvizsgáló szolgáltatását. 

 

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

határozatot hozta: 

104/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a K.F. Audit Gazdasági és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel könyvvizsgálói munkára a 2013. évre  

vonatkozóan kössön szerződést 300.000 Ft + ÁFA díj ellenében. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 2013. évi zárszámadásig 

 

20.51 órakor Pokornyi Róbertné távozik az ülésről. 

 

23.) Falugyűlés előkészítés 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az előkészítő munka folyik, május 6-án hétfőn lenne a falugyűlés. A 

községi rendezvényünk előtti hétfőn.  Az önkormányzati munka kérdéseiről a megszokott 

menetben történne a tájékoztatás.  Tartunk egy rövid beszámolót az előző évi 

tevékenységünkről. Tavaly jegyző úrral ketten tartották egy prezentáció segítségével a 

beszámolót.  Jó lenne, ha a képviselők teljes számban jelen tudnának lenni a falugyűlésen.  

 

24.)  A Szép Kert, Tiszta Környezet  pályázat kiírása 

 

Gál Zsolt polgármester: Tavalyi évben bevezettük a “szép kert, tiszta környezet”  

pályázatunkat,  Az idén is szeretnénk meghirdetni; május 31-ig lehet jelentkezni a 

polgármesteri hivatalban  magánszemélynek vagy vállalkozásnak, de ismerősök is 

jelölhetnek.  A bizottságok megtekintik a kerteket és odaítélik a díjat.  Az emléktábla tavaly 

az augusztus 20-i rendezvényen lett átadva. Készült az újságban egy hosszabb cikk is a 

díjazottakkal.  Most újra lehetőség van a pályázat kiírására.   

 

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

határozatot hozta: 

105/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet Ecser kulturált települési környezetének fejlesztése céljából; 

“Szép kert, tiszta környezet” díjra. 

A pályázat beadásának határideje 2013. május 31., a pályázat elbírálása július 30.  
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Az  elbírálást követően a díjazottak részére a szakmai munkacsoport átadja a díjat; erről a 

Cserfa újságban, az önkormányzati honlapon valamint az augusztus 20-ai községi 

rendezvényen keresztül értesítik a lakosságot. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  2013.VII.30. 

 

25.)  A Települési Szerkezeti Terv módosítás és a 0140/8-9. hrsz.-ú terület Szabályozási 

Terv készítésére vonatkozó árajánlat  

 

Gál Zsolt polgármester:  Előző üléseken egyeztettünk arról, hogy az ipartelep mögötti terület 

tanyaként van besorolva.  A tulajdonos kérte a gazdasági övezetbe történő átsorolását. A 

testület úgy döntött, hogy a további egyeztetés feltétele, hogy először rendezze a tartozását, 

ami megtörtént. Utána megkerestük a tervező céget és bekértük ennek költség vonzatát.  A 

Pestterv Kft. adott erre vonatkozóan egy elég nagy összegű ajánlatot. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja, hogy önkormányzat 

tájékoztassa az érintetteket a költségekről. 

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

határozatot hozta: 

106/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy tájékoztassa az érintett felet  

a Pestterv Kft.-től érkezett árajánlatról és az ezzel járó  

egyéb költségekről. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

26.)  HungaroControl Zrt. pályázata 

 

Gál Zsolt polgármester:  Két évvel ezelőtt indított a HungaroControl Zrt. egy projektet, 

melyben a környezetében lévő önkormányzatokat pályázati támogatásban részesíti. 2011. 

évben 800 eFt-ot nyertünk, amiből a Széchenyi utcai fák kerültek elültetésre.  2012-ben  1 

millió 200 eFt-ot kaptunk a központban lévő park viakolor burkolására. A szobor a civil 

szervezetek támogatásából készül. Az idei évben ismét kiírják a pályázati lehetőséget már 30 

milliós kerettel, de jóval több település pályázhat.  Kérte a testület véleményét, hogy milyen 

céllal pályázzanak.  Első körben a Szent Antal utcai játszótér kialakítása, ill. a Széchenyi 

utcában lévő út melletti sétáló rész megépítése került szóba.  A HungaroControl  Zrt. 

ügyintézőjével beszélt, aki azt a felvilágosítást adta, hogy olyan beruházást célozzunk meg,  

amely közösségi terek kialakítását valósítja meg. Ötleteket vár, nagyságrendileg 1 – 1,5 

millió Ft támogatás várható; de lehet, hogy ez kevesebb is.  Önkormányzatonként 3 pályázat 

is beadható. De számítanunk kell arra is, hogy valószínűleg lakosságszám arányosan 

nyújtják a támogatást. pl. Ecser is és a XVIII. kerület is adhat be játszótérre pályázatot. 

Valószínűleg ott kapnak nagyobb összeget, ahol lényegesen nagyobb a lakosságszám. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mi a tényleges cél? 

 

Gál Zsolt polgármester: Szent Antal utcai játszótér.  De lehet, hogy addig ez már elkészül.  A 

másik a Széchenyi utcai sétáló rész kialakítása. De lehet a sportpályára tervezett 

beruházásunk is. De itt a számítások még nem készültek el.  Pályázhatunk másra is. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: A foci pálya melletti kerítés falra lehet pályázni? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Sporteszközre igen, kerítésre nem valószínű. Nekik az a céljuk, hogy 

minél több beruházásnál jelenjen meg a nevük, mint támogató.  Korábban a faluközpontra 

azért kaptunk nagyobb összeget, mert tetszett nekik, hogy sokakat érinthet.  Min. 20 %-ban 

a beruházási összegre kell pályázni, pl. 5 millió Ft-ig lehet.  Utat nem tudják támogatni.  A 

parkok, játszóterek kialakítását, vagy közösségi tereket tudják támogatni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  A lőtér rendezése is lehetne egy cél. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a testület bízza meg a polgármestert, hogy nyújtsa be 

a HungaroControl Zrt.-hez a pályázatot a május 2-i határidőre.  Kéri a képviselőktől a 

javaslataikat juttassák el jövő hét közepéig a hivatalba vagy személyesen neki. Ezekből 

kiválasztja az értéknek megfelelően a célt, ha most nem kap konkrét irányt beruházásra. 

 

Barta Zoltán jegyző: Kéri a testületet, hogy április 22-én hétfőig küldjék meg a javaslatokat, 

hogy meg tudjuk írni a pályázatot. 

 

Gál Zsolt polgármester: Elsődleges cél a játszótér, vagy a focipálya, esetlegesen a Széchenyi 

utcai sétány kialakítása. Erre vonatkozóan készítik elő a számításokat. 

 

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

határozatot hozta: 

107/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot kíván benyújtani a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat által kiírt 

települési környezet fejlesztésre, szépítésre értékkeret meghatározása nélkül. 

Felelős:  Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  2012.V.10. 

 
 

27.)  Főváros Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat előzetes véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester:  Kaptunk egy előzetes véleményezésre a Főváros Településszerkezeti 

Tervével kapcsolatos anyagot. Ennek is záros a határideje.  Iránymutatást kér a testülettől, 

hogy mely témában kérjünk egyeztetést; május 5-ig jelezni kell. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta a témát. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A levél később érkezett, utólag került kiküldésre. A kérelemben 

vannak olyan részek, melyek minket nem igazán érintenek, viszont vannak olyanok is, amig 

lényeges: a közlekedéssel kapcsolatos kérdések, mint pl. a kötött pályás közlekedés, a 

gyorsforgalmi út, a parkolási problémák kezelése. stb.  Mérvadó vélemény alkotásra lesz 

szükség. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ezért is jó lenne a főépítészi vélemény.  Mindenképpen részt kell venni 

az eljárásban. A jelenlegi Településszerkezeti Tervünkben és Rendezési Tervünkben 

leírtakat érvényesíteni szükséges.  Ez komoly, évekig eltartó munka lesz.  A meglévő 

szabályozásainkat, az elfogadott terveinek tudjuk megjeleníteni a munka során. 
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Hosszú János képviselő:  Az iparterületet és a fejlesztési területeket mennyire fogja érinteni a 

fővárosi fejlesztések? Célszerű lenne a beruházókkal is az egyeztetés. 

 

Gál Zsolt polgármester: Már biztosan ők is értesültek erről. Most az a kérdés, hogy tudjunk 

érdemben hozzászólni. Egy hozzáértő embernek is át kell nézni. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Azért kellene dönteni erről, hogy az előzetes tájékoztatásra milyen 

anyagot készítsen a polgármester úr. Javasolja, hogy a rendezési terveinkről mindenképpen 

tájékoztassuk őket, ill. jelezzük, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni. 

Az előzetes tájékoztatókra, melyek minket érintenek – mi fontosnak tartunk – részveszünk.  

Egyelőre csak ennyi anyag érkezett. A fővárosban most fognak hozzá. A jövő évben nekünk 

is esedékes lesz, mivel a törvény előírja, hogy agglomerációs településként felül kell 

vizsgálni a terveinket. Várhatóan mi leszünk az első körben érintettek.  Ez nagy költséggel 

fog járni.  Különösen úgy lehet magas az ár, hogy tisztában van minden tervező cég vele, 

hogy kötelező.  Kérdés, hogy ehhez kapunk-e állami támogatást?  Nekünk is szükségünk 

lesz ilyen értesítőket kiadni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert, 

hogy jelezze levélben a Fővárosi Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat 

előkészítő eljárásban részt kíván venni. Nyilvánítsa ki a testület, hogy az egyeztető 

tárgyalásokon részt kíván venni.  

 

Hosszú János képviselő: Mindenképpen a fejlesztési területben érintettek bevonásával. 

 

Gál Zsolt polgármester: Hegyi Gábor egyeztetett  Ríz Leventével a XVII. kerület 

polgármesterével az elképzeléseiről. Van egy egyezségük is. Tudnak róla, hogy elindult a 

tervek előkészítése. Ezt Hegyi Gábor mondta telefonbeszélgetésük során.  Ettől függetlenül 

az összes őket érintő többi kérdésben is tájékoztatást adunk levél formájában vagy szóban.  

Ha megjelenítjük a htározatban, nem szerencsés, mert nem tudjuk, hogy ki lesz az érintett.  

 

Barta Zoltán jegyző: Ha így fogalmazunk, akkor nekünk meg kell jelölni, ki az érintett. A 

fejlesztési terület kritikus pontja az M4-es út bevezetése.  Ha úgy fog tervezésre kerülni, 

hogy a fejlesztők előirányozták, akkor a XVII. kerület M4-es általunk jelzett helyen történő 

bevezetéshez semmi esetre sem járulnak hozzá.  A 4-es út fejlesztése nem abban az ütemben 

van, hogy újabb bevezetést készítsenek.  A szakemberek elmondták, hogy az M0 szétosztja 

a bevezető forgalmat. Ezért a bevezetést a tervezők az M0-ásra értelmezik.  A fejlesztés a 

döntések szerint a Szolnokot Északon elkerülő szakaszon lesz megépítve; az M4-es a keleti 

irányba fejlődik.  A XVII. kerület is megkapta ezt a megkeresést.  A rendezési tervünket el 

kell küldeni, hogy hol csatlakozik be az ő útjuk, tovább tervezi-e vagy egyeztetni szükséges.  

A Budapesti Önkormányzat a közlekedéssel kapcsolatos elképzelései szerint a 

gyorsforgalmi út fejlesztését tervezteti. A főpolgármester-helyettes nyilatkozata szerint 

megpróbálják elvégeztetni jövőre.  Itt teljes burkolat megújítást szeretnének, valamint a 

belső korlátok kinyitását azzal, hogy lebontanák a korlátokat, szélesedne a pályaszakasz. 

Ezzel megszűnne a gyorsforgalmi út.  1942-ben építették,  az összes felüljárót és az egyetlen 

aluljárót is. A bővítésre fenn volt tartva terület, lehetett volna 2x2 sávra növelni, de a 

Kőbánya-Kispest bevásároló központ miatt beszűkült ez a szakasz. Arra, hogy a beruházásra 

lesz–e pénz, a Budapesti Közlekedési Központ sem tudja. A terveztetést megpróbálják 

elvégeztetni. A repülőtér és a környező vállalkozások is ezt szorgalmazzák, legyen változás, 

mivel közlekedési tumultus gyakran van.  
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Határozati javaslata, a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az adott kérdésekre 

adjon válasz a helyi építési szabályzatunk szerint, valamint jelezze, hogy Ecser 

Önkormányzata a további eljárás részt kíván venni. 

 

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

határozatot hozta: 

108/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fővárosi Településszerkezeti  

Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat készítéssel kapcsolatos  

előzetes tájékoztatás kérésre az Ecser Településszerkezeti Terv és 

Helyi Építési Szabályzat szerint adjon választ; továbbá jelezze, hogy 

a további eljárásban részt kíván venni.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő:  2013. V. 05. 

 

28.)  Hegyi Gábor által képviselt konzorcium peresítés előtti egyeztető tárgyalás lezárása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző testületi ülésen arról döntöttünk, hogy egyezséget 

kezdeményezünk a Hegyi Gábor által képviselt konzorciummal a telekadó módosítás 

ügyében.  Kaptunk tőlük egy levelet, melyben úgy nyilatkoztak, hogy a 10 Ft-os mértéket 

megadják, de nem telekadó formájában.  Mi válaszoltunk, hogy a 10 Ft-os adó melletti 10 

Ft-os kiegészítést elfogadnánk.  A mellékelt válasz levél érkezett Butor Ágnes ügyvédtől, 

hogy nem kívánnak tovább egyeztetni, nem fogadják el a javaslatunkat.  Ezek alapján marad 

a 40 Ft-os telekadó. Így elkészülnek a határozatok.  Tudjuk, hogy ennek mi lesz a 

következménye.  Ettől függetlenül tovább szeretne működni a befektetői körrel. 

 

29.)  Belügyminisztérium pályázata oktatási vagy sport intézmény felújításra, 

fejlesztésre 

 

Gál Zsolt polgármester: A Belügyminisztérium pályázatot írt ki május 2-i határidővel. A 

felsorolt három területből az önkormányzat egy területre adhat be pályázatot sport 

intézmény felújításra 20 milliós keretösszegig. A másik lehetőség, önkormányzati oktatási 

intézmények fejlesztése 30 milliós kerettel, valamint a közbiztonság fejlesztése 10 milliós 

kerettel. Ez ügyben már két pályázatot is adtunk be, ami elutasításra került.  Korábban a 

kamera bővítésre, ill.  a sportpálya funkció bővítésre pályáztunk; egyik sem nyert.  Újra 

kiírták a pályázatot, országosan 700 milliós keretösszeg áll rendelkezésre.  Kéri a testület 

véleményét. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Tárgyaltuk a Pénzügyi Bizottsági ülésen, de döntést nem hoztuk.  

Érvek hangzottak el, hogy a  kisebb kategóriában induljunk. A másik érv az óvoda felújítás 

mellett szólt. Nem pozitív a fejlemény, hogy közben van egy Ántsz-es felhívás is az 

elvégzendő munkákra. Felvetések voltak, de határozati javaslatként nem hangzott el egy 

sem.  Nyilván a kamera bővítés is jó lenne.  Ő is legnagyobb összeg irányba lépne. 

 

Gál Zsolt polgármester: Próbált információt szerezni, melyiket támogatják leginkább. A 

sportkoncepciót készítővel egyeztetett, hogy ki tud erre érdemben pályázni?  Megjegyzi, 

hogy a koncepció megléte most már előírás lesz minden pályázat esetén. Ennek elkészítésére 

kaptunk is egy szóbeli ajánlatot 200 eFt + ÁFA értékben. A pályázatban van elkészítési díj. 

Ha külső céggel folytatjuk a munkát erre is számítani kell, ill. sikerdíjas is lehet.  Eddig nem 
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igazán működtek ezen törekvéseink.  Ő is az óvodai felújítás mellett van. Elvégezhető lenne 

a  padló csere, belső nyilászáró csere,  gázkészülék áthelyezése, ill. új beépítése. Nagyon 

nehéz a feltételeknek megfelelni. Kérdés, hogy melyek azok a szempontok, amit figyelembe 

vesznek.  Igaz ez mindegyik célnál hasonló.  A sport fejlesztés esetében a pályázatunknak 

plusz költsége van.  Kéri a testületvéleményét. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Tulajdonképpen az óvoda a kiemelt cél.  A rendőrségi 

tevékenység hatékonyságáról most hallottunk. Sportkoncepciónk nincs, ez plusz költség.  Ő 

az óvodát javasolja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Közbevetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy milyen munkákra 

lehetne támogatást szerezni: tető héjazat csere,  födém és homlokzat szigetelés, belső ajtók 

csere, gázkészülék,  radiátor csere. 

 

Jármai Zoltán képviselő: A korábban tervezett új csoportszoba hozzáépítése nem működik? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Ha már bővítünk, akkor egy helyiség nem elég, mert előírás szerint 

sokkal több helyiséget kell építeni.  Megduplázza a csoportszoba bővítés az egész területet. 

Határozati javaslata, hogy a testület a kötelező önkormányzati  feladat fejlesztése pályázatra,  

készítse elő az 1. sz. óvoda tekintetében a felújítási munkákra vonatkozó anyagot és adja be 

a pályázatot. 

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

határozatot hozta: 

109/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 8/2013.(III.29.) BM rendelet 2. pontja szerinti 

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása pályázatán az 1. sz. Óvoda  

épület felújítására  pályázatot nyújt be. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a kiírásnak  

megfelelően a pályázatot nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. május 2. 

 

30.) Beszámolók 

 a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A lekötött pénzeszközökről szóló kimutatás látható a mellékletben. A  

beszámolóban több dologról szeretne szólni. Az egyik téma: Hogyan áll az ügy a 

sikkasztással kapcsolatban.  Megkeresett minket a kirendelt pénzügyi szakértő.  Azokat az 

anyagokat kérte be, amit már átadtunk a rendőrségnek és ehhez kért magyarázatot.  

Személyesen bent volt hivatalban, és kérte, hogy április végéig a kért információkat írásban 

adjuk meg. Egy hónapon belül véleményt ad az anyagról.  A rendőrség átadja a jelentését, 

amit továbbítanak az ügyészségnek.  Az eljárás további folyamatáról nincs információja.  A 

rendőrség által elkészített anyagot nem láttuk. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ezt az egész folyamatot a bűntető eljárási törvény szabályozza.  

Lényeges, hogy az ügyben az önkormányzat a sértett. Hivatalos papír ebben az ügyben nem 

jön a rendőrségtől.  Megérti, hogy mindenki kíváncsi, de nyomatékosan felhívja mindenki 
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figyelmét, hogy politikailag bűntetőeljárásba ne próbáljon senki beavatkozni, mert annak 

súlyos következményei lesznek. Erre ott van a rendőrség, az ügyészség és a bíróság. A 

sértetti jogokat fogja majd gyakorolni az önkormányzat, ha odajut.  Ezt is csak úgy tudjuk 

megtenni, mint ahogy az előbb elhangzott.  

 

Gál Zsolt polgármester:  Hivatalos papírok nem jönnek a rendőrségtól. Csak szóban vagy 

esetleg telefonon kapunk némi felvilágosítást arról, hogy átadták vádemelési javaslattal az 

ügyészségnek az anyagot. A kérdéseinkre semmi mást nem mondanak. 

Másik téma: Az előző testületi ülésen döntöttünk, hogy a karcagi kert programon 

részveszünk. A felhívásunkra egy pályázó érkezett. Időközben lejárt a pályázati határidő, de 

a karcagiak kérték, hogy hosszabbítsunk határidőt. Talán érkezik több pályázat. 

A múlt héten a testvértelepülésünkon Cabaj-Cáporon jártunk  Aszódi Csaba András, Lukics 

Gábor, Barta Zoltán és ő. Egyeztetést folytattak az ottani önkormányzati vezetőkkel a 

további együttműködési lehetőségekről.  Eddig végrehajtott rendezvényekről ejtettek szót, 

valamint meghívtuk őket a szoboravatóra.  A szlovákok meghívták a tánccsoportunkat 

augusztus végén -szeptember elején tartandó rendezvényükre.  Az ottani kapcsolattartónk 

Kántor Éva segít  pályázat írásban, hogy támogatást tudjunk szerezni a rendezvényekre. A 

mai Szlovák Önkormányzati ülésen is tárgyalták, hogy ők is csatlakoznak és Pozsonyon 

keresztül próbálnak támogatást szerezni. A központban a szoborpark lassan elkészül. Az 

átadó május 12-én, a misét követően lesz. A hagyományőrző kör rövid műsort fog adni. 

Sajnos a havazás és a nagy esők hátráltatták a munkát.  

 

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

határozatot hozta: 

110/2013.(IV.17.) 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:  Minden évben szoktunk pályázni hátrányos helyzetű gyerekek nyári 

táboroztatására. A Pest megyei Gyermek és Ifjúsági  Alapítvány által meghirdetett 

pályázaton az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal pályázat benyújtásáról 

döntött. 2 fő támogatását javasolja a Zamárdi táborba  29 eFt összegben. A térítés teljes 

összege 33 eFt.  A Pest megyei Önkormányzat által szervezett program Kistarcsán lesz. Úgy 

döntött a bizottság 5 nem szavazattal, hogy nem javasolja ezen a részvételt.  

Érkezett egy felhívás “Az idős barát önkormányzat” díjra. Az Oktatási és Szociális bizottság 

javasolja 5 igen szavazattal, hogy a testület induljon a pályázaton.  Az önkormányzat több 

módon is támogatja az időseket, ezért ezen a pályázaton induljunk, talán esélyünk van. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Ő is támogatja a javaslatot. Véleménye szerint fel tudjuk építeni a 

pályázatot. Ha sikerül is nyerni valami kis pénzt, azzal is támogathatnánk pl a nyugdíjas 

klubbot. Az idén 30 éves a nyugdíjas klub. Pont ebből az okból a testület kiemelten 

támogatta őket. 

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

határozatot hozta: 
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111/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Emberi Erőforrások Minisztere és a Belügyminisztere által 

meghirdetett “Idősbarát Önkormányzat Díj” pályázaton 

részt kíván venni.  

Megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében 

a pályázatot nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. VI. 05. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság által tárgyalt témák érintve voltak. 

 

31.) Képviselői kérdések, vélemények 

-- 

 

32.) Egyebek 

 

Barta Zoltán jegyző: Komoly pályázati lehetőségről szerzett tudomást. Kapcsolódik 

Szlovákiához az a határon átnyúló együttműködési program, amely 5 pályázati felhívás 

formájában meghirdetésre került. Korábban indultunk hasonlón és nyertünk is, pl. Cabaj-

Cápor településsel összefogva. Mivel Pest megye határos Szlovákiával, és a szlovák oldalról 

is van testvértelepülésünk, amely szintén közvetlenül határos.  Nagymagyar a Nagyszombati 

kerületbe tartozik, ill. Cabaj a Nyitrai kerületbe tartozik. Ezek a települések határosak 

Magyarországgal, így pályázhatunk velük. A kiírásban szereplő 2.1.1. program lehetne az 

egyik cél. Ebben a víz, a hulladék kezelés és megújuló energia pályázati támogatásra van 

lehetőség, ahol  3 millió Euros keretösszeg áll rendelkezésre.  Javasolja hogy járjuk körbe a 

témát, hátha nekünk is lehetőségünk lenne.  Bízzuk meg a polgármestert, hogy amennyiben 

támogatható a célunk, akkor közösen beadnánk valamelyik testvértelepüléssel a pályázatot. 

Partner kapcsolatra is szükség lenne.  Egy vizsgálatot megér ez a program.  Gondoltunk arra, 

hogy az iskolának az egész energetikai programja ki van dolgozva. Ha a testvértelepülésen is 

találnánk hasonló célzatú beruházást, akkor közösen pályázhatnánk. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Hogy jön ide Cabaj?.. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Úgyanúgy, hogy itt is végeznénk valamely pályázat által támogatott 

beruházást és szlovák területen is végeznének. Elkészültük után közösen felavatnánk azokat. 

Határozati javaslata, hogy a testület bízza meg a polgármestert, hogy a határmenti települések 

pályázati felhívást vizsgálja meg. Amennyiben lehetőség van rá, úgy az anyagot készítse elő 

a  május 9-ei beadási határidőre. Elektronikus úton május 9-ig, kinyomtatva május 15-ig kell 

beadni a pályázatot. Amennyiben kellő információ áll rendelkezésre, lehet rendkívüli 

testületi ülésen erről is dönteni kell. 

 

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

határozatot hozta: 

112/2013.(IV.17.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az EU-s támogatású, 

a Magyar-Szlovák határon átnyúló fejlesztésekről szóló 

pályázaton való részvételt vizsgálja meg. Amennyiben 

lehetőség van Ecser Önkormányzatának is pályázni, 
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akkor az anyagot készítse elő és rendkívüli ülésen 

tájékoztassa a testületet. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. V. 9. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A többi pályázati kiírás nem jó, nem vonatkozik ránk? 

 

Barta Zoltán jegyző: A határon átnyúlú  közlekedés fejlesztésre lehet pályázni, de ehhez  

szükséges tanulmányok és tervek benyújtása is. Szerinte az Ipoly hidakat újítanák fel ebből. 

 

Jármai Zoltán képviselő:  Szerinte itt sokkal szűkebb a keret. A pályázók köre is valószínűleg 

kevés lesz. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Meg kell vizsgálni, hogy részletesen milyen feltételeknek kell 

megfelelni. 

Másik felhívás egy országos verseny kiírás:  Kihívás Napja  május 22.  Induljunk-e vagy sem? 

 

Gál Zsolt polgármester: Érdeklődött, de nem mutatkozik rá igény, ezért erről nem kell 

szavazni. 

 

Hosszú János képviselő: Magánjellegű problémája van. Nem jól szerepel a lakcíme a 

honlapon, ezért a szomszédját zavarták már több ízben a neki címzett küldeményekkel.  

 

Barta Zoltán jegyző: Amennyiben szükséges ki tudjuk javíttatni. 

 

Hosszú János képviselő:  Jegyzőkönyveket várja, hogy el tudja olvasni. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Kész van mind, felteszik a honlapra. 

 

Hosszú János képviselő:  Hitoktatásra jelentkezők száma hogyan oszlik meg az iskolában? 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az elsősöket mérték fel, erről van pontos adata:  4 fő 

katolikus hittanra, 1 fő jelentkezett evangélikus, és  2 fő református hitoktatásra, a többiek 

erkölcstanra.  5. osztályban lesz még felmérve az igény. Erről később tud tájékoztatást adni. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Köszönetet mond a képviselőknek a munkájukért, és 21.51 órakor 

bezárja az ülést.  

A rendkívüli ülésről egyeztetnek. Május 6-án 18 h-kor lesz a falugyűlés.  11-én majális, 12-én 

szoboravató, ahová mindenkit szeretettel várnak. 

K.m.f. 

 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


