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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 27-én 

08.02 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

Ülés helye: Ecser Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájában   2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt: Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán: Zoltán jegyző 

 

Horváth Tamás, Hosszú János, dr.Petky Ferenc, Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

 

Igazoltan hiányzik: Jármai Zoltán, Szeverné Csekei Csilla képviselők 

 

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

határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat:    

 

1.) A „Magyar-szlovák összekötő (Vecsés-Balassagyarmat) földgázszállító vezeték 

létesítésé”-vel kapcsolatos elhelyezési és kártalanítási megállapodások 

2.) A Laky Ilonka Általános Iskola Alapító Okirat módosításának véleményezése 

3.) A Trianoni emlék-kereszt környezetének rendezése 

 

A 3. pont elmarad, mert nem érkezett előterjesztés. 

Szavazásra bocsátja a módosított napirendi pontokat: 

 

1.) A „Magyar-szlovák összekötő (Vecsés-Balassagyarmat) földgázszállító vezeték 

létesítésé”-vel kapcsolatos elhelyezési és kártalanítási megállapodások 

Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.) A Laky Ilonka Általános Iskola Alapító Okirat módosításának véleményezése 

Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

 

1.) A „Magyar-szlovák összekötő (Vecsés-Balassagyarmat) földgázszállító vezeték 

létesítésé”-vel kapcsolatos elhelyezési és kártalanítási megállapodások 

 

Gál Zsolt polgármester:  A magyar-szlovák gázvezeték építése során érintett önkormányzati 

területekre érkezett Elhelyezési és Kártalanítási megállapodások közül egy-egy db, illetve a 

helyrajzi számok alapján történt összesítésük ment ki mellékletként. A levélben az szerepel, 

hogy 8 napon belül nyilatkoznunk kell, hogy elfogadjuk a megajánlás szerint, mert akkor 

magasabb kártalanítási összeget kapunk. Ha 15 napon belül nyilatkozunk, akkor 10 %-kal 

kevesebb. Ügyvédeink nem javasolják most aláírni a megállapodásokat,  mert a nyitott 

kérdéseket tisztázni kellene. Ha csütörtökig nem írjuk alá, akkor alacsonyabb összeget 

kapunk.  

 

Hosszú János képviselő:  Ez is elég kevés. 
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Gál Zsolt polgármester:  A mellékletekben már a 10 %-kal csökkentett az összeg szerepel.  

 

Barta Zoltán jegyző: A hagyatéki eljárásokban az ecseri szántóterületeket esetében 500 Ft/m
2
 

a legalacsonyabb ár, amire mi szoktuk értékelni. 

 

Hosszú János képviselő:  Kisebb számításokat végezve a megajánlott m
2
 szerinti árból a 10 % 

30 Ft-ot jelent.  Mi van akkor, ha ezt nem fogadjuk el? 

 

Barta Zoltán jegyző:  A kártalanítások esetében ha az érintett nem fogadja el a felajánlott 

összeget, akkor szakértőt rendel ki a Kormányhivatal és az állapítja meg. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Maradjon ez az összeg, vagy előtte tisztázzuk a kérdéseket? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Az 05/2. hrsz. esetében teljes területről beszélünk? Ez mind 

önkormányzati terület? 

 

Barta Zoltán jegyző: Csak az önkormányzati területeket tüntettük fel a mellékletben. Más 

tulajdonosokat is érint a kártalanítás. Erről mindegyik érintett tulajdonos kapott külön 

értesítést. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Javasolja, hogy kérjünk válaszokat a kérdésekre,  nevetséges a 

megajánlott összeg.  Nem elfogadható számunkra, kérjünk többet.  Piacosított árakat 

vegyenek figyelembe. Egyébként a gázvezetékről milyen anyagot kaptunk? 

 

Barta Zoltán jegyző: Erről már korábban tárgyalt a testület.  Magyar-szlovák államközi 

egyezmény alapján épül majd a vezeték. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek szerint Balogh Zoltán vállalkozó földjén is átmegy? Vele is 

egyeztetni kellene.  Biztosan mi rajtunk kívül is érintettek lehetnek mások is. Mivel ez nagy 

területen fog vezetni, meg kellene keresni a környékünkön lévő  önkormányzatokat az árak 

kialakításában. a környékbeli településekkel közös álláspontot tartsunk.  

 

Gál Zsolt polgármester: Az ügyvédeink azt javasolják, hogy szakértői véleménnyel 

alátámasztott legyen az ár.  A környező településeknél lehet más az ár, akár a Péceli 

területek ára is lehetne mérvadó, de nekünk szakértői véleménnyel kell alátámasztani a díjat.  

Magával a gázvezetékkel kapcsolatban ha nem járulunk hozzá, akkor is meg fog épülni.  

Most jelen pillanatban nem tudunk a vezetékről semmit. Pl. Mennyi fát vágnak ki emiatt, 

vagy mennyit ültetnek helyette?.  Van egy rajz a tervezett nyomvonalról, de lehet, hogy nem 

teljesen így épül meg, hiszen ez még csak a terv. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Barátság I. kőolajvezeték mellett, az autópályával párhuzamosan 

épülne meg.  Térképen megmutatja.  Ezzel egyidejűleg építenek egy új Barátság  vezetéket 

ugyanazon a nyomvonalon.  A Magyar-szlovák összekötő gázvezeték kiemelt állami 

beruházás. Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök írta alá a szerződést.  

A gázvezeték Balassagyarmatnál lépi át a határt és az üllői elosztó központhoz fog érkezni.  

Egyeztettünk a tervezővel, és kértük, minden keresztező útnál erősítsék meg a vezetéket. A 

terveztetési és engedélyeztetési folyamata megtörtént.  Ennek meg volt a KÖVIZIG általi 

eljárása is. Nem a beruházó, hanem a megbízott cég bonyolítja le a kártalanítási eljárást. 

Felajánlanak  egy minimál árat. Ha elfogadjuk, az nekik jó. Véleménye szerint az összeg 

meghatározásánál figyelembe kell venni, mennyi az értékcsökkenés? A bányászatról szóló 
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1993. évi XLVIII. törvény, és annak végrehajtási rendelete szól az ilyen beruházásokról, 

továbbá a biztonsági övezetben korlátozza a felhasználást. Ezért csökken az adott terület 

értéke is.  A szolgalom azt jelenti, hogy előzetes értesítés nélkül meghibásodás vagy 

ellenőrzés céljából be fognak menni az adott területre.  Egyébként ez nem új dolog, mert a 

Barátság vezeték miatt egyébként is korlátozott a használat. 

 

Hosszú János képviselő: Mindenképpen többi tulajdonostárssal egyeztessünk. Kérjünk egy 

értékbecslést is. Az érintettekkel közös álláspontot alakítsunk ki. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A közelben lakókat is értesíteni kell.  A kőolaj vezeték 50 m-

re van, az autópálya 123 m-re a Határ utcai házaktól. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Az érintetteket közvetlenül értesítették, a többieket közlemény útján.  

Ugyanezt a szövegű levelet és árat jelölve kaptak az ingatlantulajdonosok értesítést. Pl. az 

Egyháztanács is. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Valószínűleg ez majd felháborodást jelent a lakosság körében, de 

nem tudunk tenni ellene. A beruházás nemzetgazdasági érdek. 

 

Barta Zoltán jegyző: Nem javasolja, hogy értékbecslést kérjenek, mert nagyon magas lenne a 

díja.  Inkább kérjük meg a Central Geo Kft-t, hogy adjon felvilágosítást mi alapján 

állapították meg az árat. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Ő véleménye is az, hogy hiába mondunk magasabb összeget, akár 

500 Ft-ot, és ha ők annyit nem adnak, nem tudunk mit tenni. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Ha nem fogadjuk el az árat, akkor a Kormányhivatal fogja 

megállapíttatni. Valószínűleg a Testület és a lakosok megnyugtatására is jobb lenne, ha más 

mondja meg mennyit ér egy adott terület, mintha mi próbálnánk kitalálni. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Határozati javaslata: jelezzük a bonyolító cégnek, alacsony a 

megajánlott összeg. Kérjük meg őket, hogy adjanak felvilágosítást a beruházás kapcsán az ő 

általuk megkért ingatlanértékbecslés hogyan, mi alapján történt.  

 

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

határozatot hozta: 

138/2013.( V.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a “Magyar-szlovák összekötő földgázszállító vezeték létesítése” 

kapcsán az önkormányzati tulajdonú földterületek kártalanítására 

a Central Geo Kft. által megajánlott összeget alacsonynak tartja. 

Felkéri a Centrál Geo Kft.-t, hogy írásban tájékoztassa Ecser Önkormányzatát 

milyen értékbecslés alapján állapították meg a kártalanítás összegét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

2.) A Laky Ilonka Általános Iskola Alapító Okirat módosításának véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester: Mivel a Klebelberg Intézményfenntartó Központhoz került az Iskola, 

már nem mi vagyunk a fenntartói az intézménynek.  Kaptunk tőlük egy levelet, melyben 
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május 31-ei határidővel véleményt kell alkotni az alapító okirat módosításával kapcsolatban.  

Jelentősen növekvő gyereklétszámot mutattak ki. Jövőre még nem sokkal, de azt követő 

tanévben 30 fővel jeleznek magasabb gyereklétszámot.  E szerint 2 terembővítéssel lehetne 

csak megoldani az elhelyezésüket.  Most véleményezhetjük a létszámbővítés miatti alapító 

okirat módosítást. De a számbeli változás az iskola befogadó képességének a növelése is 

egyben.  Jelenleg 249 fő tanulója van az iskolának.  Jövőre viszonylag tapasztalható némi 

növekedés; nem biztos, hogy 2 elsős osztály marad.  A rendelkezésünkre álló számok szerint 

38 nagycsoportos van a 2-es óvodában, az 1-esben 17 fő.  Ha mind az ecseri iskolába fog 

járni, akkor a 2015/16-os tanévben 3 osztályt kell indítani.  Nem biztos, de kb. 260 gyerekre 

lehet számítani. 

 

Hosszú János képviselő: Ez miért most derült ki? Mi nem tudtuk, hogy milyen mértékben nő 

a gyereklétszám? Mikor volt az elsősök beiratása? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez nem most derült ki. Évek óta beszélünk a növekedésről! 

Áprilisban volt a beiratkozás; ott a jövő évi adatok derültek ki.  Azonban nem nekünk kell 

eldönteni, hogy mekkora létszámmal és hány osztályt indít, hanem a KLIK dönti el.  Az 

iskola előterjesztése alapján készült az anyag, de a járási kormányhivataltól kapott adatokat. 

 

Hosszú János képviselő:  A beiratkozás itt történik, mi adunk számokat. 

 

Gál Zsolt polgármester: A beiratkozás miatt ez csak a 2013/14.-es tanévi adat, 

 

Barta Zoltán jegyző:  Neki is magasak a megjelölt számok. A népességnyilvántartás január 1-

től átkerült a járási hivatalhoz. Nagy számban mutatta ki a KEK KH a gyerekszámot, 

akiknek a lakóhelye Ecser.  Még az ő praxisában nem fordult elő, hogy nem iratkozott be a 

gyerek általános iskolába, nem feltétlenül Ecserre. Az Iskola igazgatója Szeverné Csekei 

Csilla is a megkapott névlista alapján sokat telefonált, hogy kiderítse egy-egy gyerek miért 

nem Ecserre jelentkezett. De kiderült, hogy már régen elköltöztek. Véleménye szerint abból 

nincs probléma, ha az alapító okiratban emeljük a létszámot.  Utána még úgyis átnézik; bár 

szerinte is kiugróan magas ez a szám. Nem tudja, hogy mi alapján számolt a KLIK;  a 

népesség nyilvántartás is átkerült tőlünk Vecsési járáshoz. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Ők adják az adatot, nincs helyi ismeretük, mint nekünk. 

 

Hosszú János képviselő:  Azzal a veszéllyel jár, hogy ha most kimondjuk a létszám emelést, 

akkor biztosítani kell a férőhelyet. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Így is úgy is nekünk kell biztosítani. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Évek óta tudjuk, hogy a gyereklétszám el fogja érni a férőhely számot, 

hasonlóan az óvodáinkhoz.  Igazából most az a baj, hogy a 17 gyerekre adott ki a szakértő 

olyan véleményt, amely visszatartja az óvodába.  Nagyon magasnak tartja ezt a számot.  A 

szülők addig hordozták a szakértőhöz a gyereket, míg nem kaptak ilyen papírt.  Változott az 

a jogszabály is, hogy az augusztus végéig született gyereket is fel kell venni.  

 

Gál Zsolt polgármester:  Ez a szám is hullámszerű; az óvodásoknál most a kicsik kevesen 

vannak, de a középsősöknél most magasabb ez a szám.  Minden évben el kell gondolkodni, 

hogy összevonják-e egy osztályba őket. Most is volt vacilálás, mert 27 gyerekkel lehetett 

volna 1 osztályt is indítani, de végül is két kislétszámú osztályra bontottuk.  Most 
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hozzájárult a KLIK.  De ha 38-17 gyerekről beszélünk, akár 3 osztály is lehet indítani. De 

alakult már úgy gyerekszám, hogy pl. a 4. osztály összevonásra került. 

 

Hosszú János képviselő: Nagy kérdés, hogy építsünk-e tantermet a nem ecseri gyerekeknek? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Már nem mi döntünk arról, hogy felveszünk-e más településen lakó 

gyereket vagy sem.  Az ecseri lakhelyűeket ide kell felvenni, de nem jelenti azt, hogy csak 

itt maradhat. Alakulhat úgy is, ha nálunk felszabadul hely, akkor áthelyezhetnek gyereket 

vagy viszont. Ezt már tőlünk függetlenül végzik. 

 

Barta Zoltán jegyző: A jogszabály szerint a Kormányhivatal úgy jelölte ki a körzeteket, hogy 

csak ecseri gyereket vegyenek fel.  Maglódon még nagyobb a baj; 60 gyerek van pluszban, 

akinek a férőhelye hiányzik. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Maglódon az új településrészen sok gyerek született, ezért kicsi 

az iskola.  Ha jól értelmezi, akkor arról van szó, hogy a népességnyilvántartás alapján 

érkeztek az adatok?  Semmilyen jegyzői hatáskör nincs ezzel kapcsolatban? 

 

Barta Zoltán jegyző: Igen a népességnyilvántartás szolgáltatott adatot. Idén már a KLIK dönt 

az iskolai beiratkozásokról. Korábban, ha a gyereket az oktatási intézménybe nem vették fel, 

akkor  jogorvoslatért ide fordulhatott a szülő, de most már a KLIK az illetékes. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ha most ezt a módosítást elfogadjuk, akkor ezek a pontok már 

rögtön módosulnak.  Mit szólt a többi iskolai testület, pl. diákönkormányat? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Most a mi véleményünkre kiváncsiak, az iskolai tantestület sem, és a 

diákönkormányzat sem tárgyalta; egyébként beleszólásuk sincs. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  A mostani osztály kapacitást elbírná ezt a létszámot? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Véleménye szerint kb. 260 főig lehetne gyereket felvenni. De ha 3 

első osztály lesz, akkor nem tudjuk elhelyezni.  Ha kislétszámú egy-egy osztály, akkor a 

termek nagysága megengedi. Attól is függ, hogyan alakulnak az osztálylétszámok.  Pl. ha 

felsőben egy összevont osztály működik, akkor egy ideig nem gond. De ha, mint 5.-ben már 

két osztályt kellett indítani, a későbbiek során a terem nagysága és száma kevés lesz. 

 

Barta Zoltán jegyző: Mindig változik ez a létszám.  Ha elviszik a gyerekeket 8 vagy 6 

osztályos gimnáziumba akkor rögtön kevesebb lesz egy-egy osztály létszáma. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A 6 és 8 osztályos gimnáziumokba jelentkezők száma most már pont 

lefele tendál. Főleg azért is várható ez, mert egységesíteni fogják az oktatási rendszert. 

Mindegy, hogy az ecseri vagy a keresztúri iskolába fog járni valaki, nincs nagy jelentősége.  

A 6 osztályos gimnázium Keresztúron egy van, 8 osztályos kettő van a környéken.  Innen 

tudomása szerint 2 gyerek megy. Azért problémás az iskolánknak, mert a legjobb képességű 

gyerekek mennek el. Tudomása szerint a mostani 6.-ból nem megy el senki, a 4.-esektől  3 

gyerek megy el.  Van aki csak alsótagozatba járatja ide a gyereket.  Éves szinten 5-10 gyerek 

mozgás van.   

 

Horváth Tamás képviselő: Akkor lesz érdekes, ha két éven belül emelkedik a gyerekek száma. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő:  Amit most megszavazunk, a Klik adatai alapján készült.  Ha 

másik kormánynak másik oktatási koncepciója lesz, akkor újra módosítunk? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Most csak a véleményünket kérik.  Ha nem járulunk hozzá, és nem 

emeljük meg az férőhelyet, akkor több gyereket át kell szállítani másik településre. 

 

Hosszú János képviselő: Idén még nem lesz probléma? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Ebben a tanévben nem, a következő évben kisebb változás várható. 

Pontosan jövő áprilisban fogjuk látni, hogy hány gyerek iratkozott be. De még akkor sem 

biztos, mert beiratás után még elvihetik a gyerekeket. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Az új szabály szerint tanár, ill. gyerek is vezényelhető másik 

iskolába.  Ez szintén nemzetgazdasági érdek.  De előadódhat egy olyan helyzet, hogy 

megemeljük a létszámot 286-ra és jön az utasítás: 16 maglódi gyereket fel kell venni. Mit 

tehetünk? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Minden évben a Kormányhivatal vezetője a beiratkozási körzetet 

meghatározza. 

 

Gál Zsolt polgármester: A jövő évben nem fog megtörténni, hogy másik önkormányzat 

területére át kell vinni busszal gyereket. 

 

Barta Zoltán jegyző: Már most látszik, hogy  mi teljesen tele vagyunk, a maglódiakat sem 

tudják elhelyezni.   

 

Gál Zsolt polgármester: Pontosan tudja a KLIK-nek a vezetője, hogy milyen tantermeink 

vannak.  Nem fogja megkockáztatni, hogy átirányít 30 maglódi gyereket.  Ha áthoznák, 

abból nagy botrány lenne.  Valószínűleg az lesz a menet, hogy terembővítést kell 

végrehajtani. Mi pedig az alapító okiratra hivatkozva kérjük a forrást.   

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Vannak most tanteremre pályázatok?  Óvodára volt. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Iskola bővítésre nincs pályázat kiírva; most energetikai pályázatok 

vannak, ill. még nem kerültek kiírásra.  Ha megnyílik az új EU-s forrás,  biztosan kell 

bővíteni sportcsarnokot, iskolát, óvodát.  A kormányzatnál is látták ezt, ezért próbálták 

kompenzálni úgy, hogy az iskolaköteles kort módosították.  Hosszú távon az óvodai létszám 

is gond lesz.  Várhatóan az irány az lesz a közoktatás teljes területe, így  az óvodai ellátás is 

a KLIK-hez kerül. Valószínűleg ez most egy lépcső volt. 

 

Horváth Tamás képviselő: Nincs mint tennünk, el kell fogadni a módosítást. 

 

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

határozatot hozta: 

139/2013.( V.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Laky Ilonka Általános Iskola Alapító Okiratában meghatározott 

maximális tanulói létszám módosítási javaslatát elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. május 30. 
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