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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én 

18.00   órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

 

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

 

Később érkezett: Jármai Zoltán, dr. Petky Ferenc képviselő 

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

Török Ildikó  (adóügyi ügyintéző) 

 

Meghívottként megjelentek: Horváth Andrásné  szakács, Farkasné Völgyi Viktória 

élelmezésvezető,  Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője,  Dévényi Gáborné  művház igazgató, 

Tatár Dóra 

 

 

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

határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat. 

1.)  Az Önkormányzati Konyha beszámolója 

2.)  Az EKO Kft.  beszámolója 

3.)  A 2013. évi Majális értékelése 

4.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház nyári nyitvatartása 

5.)  2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

6.)  Vagyongazdálkodási terv  

7.)  A szemétszállítás ügye 

8.)  Fővárosi Területfejlesztési Koncepció 

9.)  Nemzetközi együttműködési pályázatok 

10.)  Ecser 0140/8-9. hrsz.-ú ingatlanok átsorolása és településrendezési szerződés ügye 

11.)  Tájékoztató az iskolai kazánok ügyéről 

12.)  Az iskolai mozgáskorlátozotti WC kialakításának ügye 

13.)  Ajánlat iskola épület napelemes rendszerére 

14.)  Laky Ilonka Általános Iskola  iskolaigazgató választás ügye  Zárt ülés! 

15.)  Ecser Petőfi u. 41. sz. ingatlan adásvételi ügye  Zárt ülés! 

16.)  Ecserért kitüntetésekre javaslat Zárt ülés! 

17.)  Beck Lóránd támogatási ügye Zárt ülés! 

18.)  A Jobbik Magyarországért kérelme a Trianoni kereszt környezetének rendezésére 

19.)  Tatár Dóra  civil szervezet alapítási ügye 

20.)  Monori Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 

21.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

22.)  Képviselői kérdések, vélemények 

23.)  Egyebek 
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Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendeket javasolja kiegészíteni a 

következőkkel: HT Medical Center Kft. ellátási területtel kapcsolatos peres ügye; valamint 

törvényességi felhívás a gépjárműadó befizetési határidőről szóló rendelettel kapcsolatban 

pontokkal. Ezt a két témát a 20. napirendi pont után javasolja tárgyalni. A napirendi pontok 

sorrendiségében módosítást javasol: a meghívott vendégek meghallgatása az ülés elején 

történjen, ezért Tatár Dóra civil szervezet alapítási ügyét (meghívóban 19. napirend) 1. 

napirendi pontként, a Jobbik Magyarországért kérelme a Trianoni kereszt környezetének 

rendezését (meghívóban 18. napirend) 2. pontként javasolja tárgyalni. Ezt követően a 

sorrendiség marad. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet: 

 

1.)  Tatár Dóra  civil szervezet alapítási ügye 

2.)  A Jobbik Magyarországért kérelme a Trianoni kereszt környezetének rendezésére 

3.)  Az Önkormányzati Konyha beszámolója 

4.)  Az EKO Kft.  beszámolója 

5.)  A 2013. évi Majális értékelése 

6.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház nyári nyitvatartása 

7.)  2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

8.)  Vagyongazdálkodási terv  

9.)  A szemétszállítás ügye 

10.)  Fővárosi Területfejlesztési Koncepció 

11.)  Nemzetközi együttműködési pályázatok 

12.)  Ecser 0140/8-9. hrsz.-ú ingatlanok átsorolása és településrendezési szerződés ügye 

13.)  Tájékoztató az iskolai kazánok ügyéről 

14.)  Az iskolai mozgáskorlátozotti WC kialakításának ügye 

15.)  Ajánlat iskola épület napelemes rendszerére 

16.)  Laky Ilonka Általános Iskola  iskolaigazgató választás ügye  Zárt ülés! 

17.)  Ecser Petőfi u. 41. sz. ingatlan adásvételi ügye  Zárt ülés! 

18.)  Ecserért kitüntetésekre javaslat Zárt ülés! 

19.)  Beck Lóránd támogatási ügye Zárt ülés! 

20.)  Monori Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 

21.)  HT Medical Center Kft. ellátási területtel kapcsolatos peres ügye 

22.) Törvényességi felhívás a gépjárműadó befizetési határidőről szóló rendelettel 

kapcsolatban 

23.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

24.)  Képviselői kérdések, vélemények 

25.)  Egyebek 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Tatár Dóra  civil szervezet alapítási ügye 

2.)  A Jobbik Magyarországért kérelme a Trianoni kereszt környezetének rendezésére 

3.)  Az Önkormányzati Konyha beszámolója 

4.)  Az EKO Kft.  beszámolója 

5.)  A 2013. évi Majális értékelése 

6.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház nyári nyitvatartása 

7.)  2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

8.)  Vagyongazdálkodási terv  
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9.)  A szemétszállítás ügye 

10.)  Fővárosi Területfejlesztési Koncepció 

11.)  Nemzetközi együttműködési pályázatok 

12.)  Ecser 0140/8-9. hrsz.-ú ingatlanok átsorolása és településrendezési szerződés ügye 

13.)  Tájékoztató az iskolai kazánok ügyéről 

14.)  Az iskolai mozgáskorlátozotti WC kialakításának ügye 

15.)  Ajánlat iskola épület napelemes rendszerére 

16.)  Laky Ilonka Általános Iskola  iskolaigazgató választás ügye  Zárt ülés! 

17.)  Ecser Petőfi u. 41. sz. ingatlan adásvételi ügye  Zárt ülés! 

18.)  Ecserért kitüntetésekre javaslat Zárt ülés! 

19.)  Beck Lóránd támogatási ügye Zárt ülés! 

20.)  Monori Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 

21.)  HT Medical Center Kft. ellátási területtel kapcsolatos peres ügye 

22.) Törvényességi felhívás a gépjárműadó befizetési határidőről szóló rendelettel 

kapcsolatban 

23.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

24.)  Képviselői kérdések, vélemények 

25.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.)  Tatár Dóra  civil szervezet alapítási ügye 

 

Gál Zsolt polgármester:  Múlt héten érkezett egy levél, melyben Tatár Dóra jelezte, hogy 

egyesület létrehozását tervezi, és kéri a Testület hozzájárulását az Ecser név használatához.  

Erre a levélre írt egy választ, amiben kérte Tatár Dórát, egészítse ki a beadványát. A kérelem 

mellé megkaptuk az egyesület alapszabály tervezetét, ami szintén kiküldésre került. 

Tatár Dóra meghívott: Úgy véli, hogy az alapszabály elég részletes, de az esetleges 

kérdésekre szívesen válaszol.  Az Ecser névhasználattal kapcsolatban felmerülő konkrét 

kérdésekre válaszolna. 

 

Hosszú János képviselő: Olvasta az alapszabályt. Kérdése, hogyan gondolja az egyesület, 

milyen ráhatása, ill. beleszólása lenne az önkormányzat munkájába? Hogyan értelmezi a 

faluközösség érdekeinek határozott és hatékony képviseletét? 

 

Tatár Dóra meghívott:  A Kormány jogszabályi rendelkezés alapján felére csökkentette az 

önkormányzati képviselők létszámát.  Egy 3500 lakosságú település esetében véleménye 

szerint az  6-7 fő, mint döntéshozó testület nem tudja képviselni teljességében a falu egész 

közösségét.  Szükség van egy külső civil kontrolra, konzultációra, amit az egyesület 

képviselhet. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzati törvényből idéz egy kisebb részt, amely az 

önkormányzatok feladataira, tevékenységére vonatkozik.  Felolvassa az idevonatkozó részt. 

Az önkormányzatot a megválasztott képviselő-testület alkotja. Az ő feladata a település 

működtetése, a rendelkezésre álló eszközökkel történő irányítása, gazdálkodás, stb. 

Véleménye szerint az egyesületnek közvetlen hatása nem lesz a az önkormányzati ügyekre, 

abban a képviselő-testület hozhat döntést. A civil control nem befolyásoló tényező, inkább 

egy civil jelzőrendszer lehet. 
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18.05 órakor dr. Petky Ferenc képviselő megérkezik. 

 

Tatár Dóra meghívott: Az egyesület nem kívánja átvállalni az önkormányzattól ezeket a 

feladatokat. Közreműködő szerepet szeretne vállalna, együttműködve az önkormányzattal.  

A legfőbb cél a kultúra ápolása.   

 

Gál Zsolt polgármester:  Az alapszabály tervezetben az egyesületi céljai között nem talált 

kulturát támogató pontot. 

 

Tatár Dóra meghívott: Úgy emlékszik, hogy a művészet mecenatúráját is beletette a feladatok 

közé, csak most nem találja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Felolvassa az alapszabály tervezetben feltüntetett célokat:  1) Az 

önkormányzati intézmények hatékony és gazdaságos működésének ösztönzése és 

támogatása, a faluközösség alapvető érdekeinek figyelembevételével; 2) A lakosságot, 

vállalkozásokat terhelő díjak, adók arányos és igazságos megállapítása, lehetőség szerinti 

mérséklése; 3) A közbiztonság és közlekedésbiztonság erősítése (térfigyelő, járda, 

kerékpárút);  4) A közterületek és a község egészének arculatát, tisztaságát, rendezettségét 

érintő hatékony intézkedések kezdeményezése és civil támogatása (pl. hulladékgyűjtés, 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek létrehozása); 5) Helyi vállalkozások alapításának és egyéb, 

a közösség érdekét szolgáló befektetések ösztönzése, működésük támogatása; 6) A 

települést közvetlenül és közvetetten érintő fejlesztések, beruházások hatástanulmányának 

bekérése és értékelése, e tevékenységek során a faluközösség érdekeinek határozott és 

hatékony képviselete; 7) A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztéseinek folyamatos 

figyelemmel kísérése, a falut érintő arra befolyást gyakoroló/gyakorolható különböző 

hatások elemzése a környezet legtágabb fogalmában. 

Konkrétan kulturát nem talált a pontok között.  Az egyesület céljaiban sem a kultura, sem a 

művészet nem szerepelt. Ez nem kérdés, hanem felvetés volt.  A felsoroltak között szinte 

csak önkormányzati feladatok vannak. Számára nem derült ki pontosan Ecser név használat 

hogyan kerülne az egyesület elnevezésébe? 

 

Tatár Dóra meghívott: Két lehetőség merült fel az elnevezésben: Együtt Ecserért Egyesület,  

vagy Közösen Ecserért Egyesület. 

 

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

egyhangúlag támogatásra javasolja, hogy a civil szervezet használhassa az Ecser nevet. 

 

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

határozatot hozta: 

140/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárulását adja, hogy az újonnan alakult 

KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET az Ecser 

nevet használja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester:  Szeretne jelentkezni az egyesületbe, amikor megalakul. Kéri 

biztosítsák a felvételt és jelezzék, amikor beléphet.   
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Tatár Dóra meghívott: Az egyesület nyílt lesz, bárki bekapcsolódhat, a felvételi procedúrán át 

kell esni. 

Kérdése Horváth Tamás képviselőhöz: Mi az, ami miatt ellenzi az Ecser név használatot? 

 

Horváth Tamás képviselő:  Az előbb elhangzottak alapján az egyesületnek a művészet és a 

kultura támogatása az alapvető célja.  De a benyújtot alapszabály tervezet ezt nem 

tartalmazza. A leírtak alapján az egyesület működésének számára politikai szinezete van. A 

célok között önkormányzati feladatokat tűz ki.  Nem a névhasználattal, hanem egész 

egyesület alakítással van gondja . 

 

Tatár Dóra meghívott: A kérése csak a névhaszálatra szólt. 

 

Horváth Tamás képviselő: Továbbra is jelzi, hogy nem a név, hanem az egész egyesülettel 

kapcsolatban van gondja. 

 

Tatár Dóra meghívott: Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, ezt 

tartalmazza az alapszabály 4. pontja. 

 

Barta Zoltán jegyző: Tatár Dóra kérdésére válaszolva elmondja, hogy holnap reggel a 

Polgármesteri Hivatalban tudja átadni részére az írásbeli határozatot tartalmazó 

jegyzőkönyvi kivonatot. 

 

 

2.)  A Jobbik Magyarországért kérelme a Trianoni kereszt környezetének rendezésére 

 

Gál Zsolt polgármester: A  Jobbik ecseri szervezete már két és fél évvel ezelőtt beadott egy 

kérelmet a Trianoni kereszt elhelyezéséről. Erről korábban már döntöttünk.  Az emlékhely 

kialakítása eredetileg egy  kereszt és hármashalom felállítására vonatkozott.  A kereszt 

elkészült és fel is avatták. Idén januárban egyeztetett Makai Józseffel az emlékhellyel 

kapcsolatban.  A további munkálatok miatt felvette a kapcsolatot az Eko kft. vezetőjével, 

mert a helyi szervezet szándéka, hogy a  Nagy Magyarországot ábrázoló építményt szeretne 

elhelyezni. Ennek engedélyezése Testületi döntést igényel.  Az az oka, hogy közterületen 

lévő építményről van szó. Írásban elküldte a kérelmét az elnök úr, melyben vázolta, hogy 

szegélykővel ellátott Nagy Magyarországot ábrázoló motívumot kívánnak kialakítani.  

Jelen van a szervezet elnöke, akihez kérdést intézhetnek a képviselők. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mit ábrázol? 

 

Wunderlich-Makai József meghívott:  Szegélykőből nem teljesen méretarányosan lenne 

kialakítva a Nagy Magyarország motívum, a középpontjában a trianoni kereszt; körölütte 

fehér murvával feltöltve. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ez nyilván egy szép törekvés, és mindannyian támogatnánk.  Egy 

kérdése, felvetése van ezzel kapcsolatban. Nekünk szívügyünk Nagy Magyarország. Hogyan 

fogjuk kezelni a helyzetet, ha jönnek a testvértelepülések.  Átgondoljuk-e azt, hogy ha nem 

is Nagymagyar településről beszélünk, hanem az új Cabaj-Cáporról, ahol többségében 

szlovákok és szlovák nemzetiségű a polgármester is. Ha eljönnek, mint vendégek, a Nagy 

Magyarország térkép ott lesz a falu közepén; nem biztos, hogy nekik tetszeni fog.  Ez egy 

érzékeny kérdés, szükségünk van-e erre?  Nyilván nagyon sok helyen látszik ez a 

szimbólum.  
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Gál Zsolt polgármester: Két dolgot szeretne megjegyezni.  Ecseren a szlovák kisebbségnek 

jelentős mennyiségű emlékműve van.  Ez esetleg gond lehet azoknak, akiknek a trianoni 

döntés miatt pont ugyanilyen problémával állnak szemben. Az országban számos helyen és 

Ecseren is a szlovák kisebbség teret kap.  Ezt támogatja továbbra is.  Azt is látni kell, hogy 

vannak más beállítottságú emberek, és szívügyük az utóbbihoz kötődik .  A trianoni 

emlékkereszt semmivel nem kirívóbb, mint a Nagy Magyarország. A Jobbik kérelmének 

első változata is arról szólt, hogy szerepeljen rajta a térkép.   

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem ezt hagytuk jóvá. 

 

Gál Zsolt polgármester: A jelenlegi kereszt szebb forma. Véleménye szerint a testvértelepülés 

vezetőinek nem kellene megsértődnie az ilyen szimbólumok miatt.  Ha már van ilyen jellegű 

emlékhelyünk, akkor támogatja a kérelmet. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Azt gondolja, ahol demokrácia működik el kell fogadni 

más érzelmeket és véleményeket. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Köszöni a demokráciáról a szép szavakat, hasonlóan a múlt 

testületi ülésen elhangzottakról. Nem is a magyarországi szlovákokról beszélünk, hanem a 

Szlovákiában élőkről.  Tudjuk, hogyan állnak ehhez a kérdéshez. 

 

Gál Zsolt polgármester: Cabaj jelenlegi polgármester még nem volt Ecseren, a korábbi már 

nincs közöttünk.  Nagymagyari polgármestert nem kérdezte erről.  Ez szerinte a belügyünk, 

nekünk kell elrendezni. 

 

Wunderlich-Makai József meghívott: Magyarországon több településen, köztük Pécel,  Üllő, 

Csőkakő, stb.  nagyon sok helyen megjelenik ez a motívum.  A szlovákok is megjelennek 

mindenhol. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem érzi ezt óriási problémának. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Neki nem az emlékhellyel, hanem a megvalósítással van 

gondja. Véleménye szerint a fehér murvával történő feltöltés és szegély nem igazán jó 

megoldás. Fenntartása van ezzel kapcsolatban, mert esetleg “vidám” fiatalok 

“szórakozásból” szétszórják a köveket. Nem lenne praktikusabb térkőből? 

 

Wunderlich-Makai József meghívott: A pénzügyi lehetőségeik erősen szűkültek.  Első 

megoldásnak ezt tartották jónak.  Ha nem sikerül, újra megpróbálják. 

 

Jármai Zoltán képviselő megérkezik 18.20 órakor. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Javasolja a Testület részére hogy a Jobbik kéréséhez járuljon hozzá, 

miszerint a Millenniumi Emlékparkban a Trianoni kereszt környezetében egy 3 m átmérőjű 

Nagy Magyarországot ábrázoló térkép motívum kerüljön kialakításra. 

 

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

határozatot hozta: 
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141/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárulását adja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

Ecseri szervezete a Milleniumi Emlékparkban a Trianoni kereszt 

környezetében 3 m átmérőjű Nagy Magyarországot ábrázoló 

motívumot alakítson ki. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Jármai Zoltán képviselő nem szavazott. 

 

3.)  Az Önkormányzati Konyha beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: A konyha beszámolójánál kiemelné, hogy a 2012. évi forgalmi kiadás 

és bevétel közötti különbség erősen csökkent. Ez több dolognak tudható.  Egyik ok, a peres 

ügyünk, ami 2012. májusában indult.  Ez egyelőre függő tétel. A másik oldal a bevétel 

növekedése. A gyermekétkeztetés bevétele magasabb, a kiadás kevesebb; az egyenleg 

javulást mutat. Bár jelenleg is negatív előjelű, 4 millió minusz. De az előző időszakhoz 

képest lényegesen jobb, nem 10 milliós összegű.  Napokban  kaptuk meg az állami 

támogatást,  a normatív hozzájárulást. Ezzel már 3 milliós összegre csökkent a hiány. Ehhez 

hozzászámítjuk a sikkasztásos összeget; így már 2 milliós nagyságrendre csökken a 

veszteség. 

 

Farkasné Völgyi Viktória élelmezésvezető: Szeretne egy korrekciót jelezni. A beszámolóból 

véletlenül kihagyott egy fontosnak tűnő adatot. Beírta a költségvetési kiadások előirányzat 

sorába a  27.961.000 Ft-ot, a forgalomnál a 29.357.350Ft-ot, de a  munkabér 9.792.941 Ft-

ot, ami a munkabért és járulékait teszi ki, kimaradt.  A tervezett adatot 9.520.000 Ft-ot  

szerepeltette, de a megvalósult kimaradt. A másik problémája, hogy a kiadás-bevétel oldalon 

az előirányzatnál megjelenő számok között és a 29.357.350 Ft forgalom adatok közötti 

különbség az előbbi oknál fogva nem jó. Mivel utóbbinál kifelejtette a munkabér és járulék 

adatot és a pénzügyi analitikus által megadott szakfeladaton szereplő számoknál kisebb 

összeadási hiba van,  a korrigált adatokat kéri figyelembe venni.  

 

Hosszú János képviselő:  A kiadási oldalon ez a valós szám? 

 

Farkasné Völgyi Viktória élelmezésvezető: Igen, így igaz. Elnézést kér az eltérő adatok miatt. 

 

Hosszú János képviselő: Az elmondottak alapján a 9 millió 520 Ft a tervezet, a tény adatból 

lemaradt a bértétel.  Ezzel kiegészítve kapjuk meg a valós összeget. A végösszeg bruttó 

szám, a feltüntetett adatok  nettó számok.  A 3 millió különbözet az áfa vonzatot takarja?  A 

4 tételben vannak 0 %-os áfások vagy kisebbek mint 27 %-os értékűek. Így nem teljesen 

látható, miből adódnak az eltérések. Kéri, hogy a következő beszámolóra pontosítsuk a 

tételeket; így még részletesebb, átláthatóbb vizsgálat fog születni.   

 

Farkasné Völgyi Viktória élelmezésvezető: A számok összességében stimmelnek,  és ezek 

nettó számok. Bár valószínűleg van benne nettó szolgáltatás is.  Egyrészt lemaradt egy adat, 

ill. kisebb összeadási hiba is történt, de a végösszeget nem befolyásolta, helytállóak voltak a 

megállapítások. 

 



8 
 

Hosszú János képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülést követően ma tüzetesebben foglalkozott a 

beszámolóval. 2011-ben elindítottunk egy folyamatot, melyben elkezdtük felülvizsgálni a 

konyha veszteségességét. Ezt folytatva kéri, hogy havonta lássuk a tételeket: mennyi ebédet 

főztünk, mennyit adtunk el, erről készüljön kimutatás.  Kérdése, hogy az  éves beszámoló 

összhangban van-e a zárszámadással? 

 

Gál Zsolt polgármester:  Természetesen összehangban vannak a végszámok, természetesen 

elképzelhető számolási hiba. 

 

Hosszú János képviselő:  Két számot felolvas a konyha beszámolójából és a zárszámadási 

adatokból. Számszakilag nem egyezik a két dolog.  A kiadási oldalon a táblázatban szereplő 

összeg a zárszamadásban nem ugyanaz a szám.  Milyen összhangban van a zárszámadással a 

konyha beszámolója? Le kellene ellenőrizni, legalább a számok egyezzenek. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Volt egy 323 eFt-os összeadási hiba.  Ez eltérést mutatott a 29 

milliós Ft-os forgalmi tételnél.   

 

Vita a képviselők között.   

 

Gál Zsolt polgármester:  A zárszámadást nem tudjuk itt újra átvizsgálni.  Kérjük a 

képviselőket, hogy a testületi ülést megelőzően tegyék fel a kérdéseiket.  Nem tudjuk fejből 

a zárszámadás összes sorát. Azt gondolja, hogy a beszámolónak és a zárszámadásnak is 

összhangban kell lennie.  Utána fog nézni a felmerülő eltéréseknek és tájékoztatást ad.  

Hosszú János felé kérdése: Nem látja a beszámolóban az adagszámot? 

 

Hosszú János képviselő:  Az adagszámot látja, de a havi szintű eladást nem. 

 

Farkasné Völgyi Viktória élelmezésvezető: Minden hónapban a megfőzött adagszámot és a 

bevételt, jelenti a pénzügynek. 

 

Gál Zsolt polgármester: A hivatal nyitva van, meg lehet keresni a pénzügyeseket.  Ha nyomon 

kívánja követni valamelyik képviselő a költségvetési tételek alakulását, akkor keresse meg a 

pénzügyi vezetőt. Egyeztetett időben végig lehet vizsgálni az elszámolásokat.  Azóta, amióta 

kiderült az étkezési díj beszedéssel kapcsolatos problémák, azóta fokozottaban figyeli a 

pénzügyi csoport a térítési díjak beszedését.  Havonta egyeztetjük a befizetéseket, valamint 

mekkora kedvezményeket és kik kapnak, továbbá a megfőzött adagszámot.  A táblázatban 

szereplő adatok stimmelnek.  Jó pár évig nem stimmelt, de most ez rendben van. 

 

Horváth Tamás képviselő: Nem akar belemenni a vitába.  Ha vannak ilyen meglátásai 

bármelyik képviselőnek, és a hibát észreveszi, akkor azt jelezze. Próbáljuk meg együtt 

megtalálni a megoldást, és adjunk egymásnak segítséget. Hosszú János képviselő felé intézi: 

Te megtalálod a hibás tételeket, és szemünkre veted, hogy nem látjuk. Így nem a hibák 

kiküszöbölése lesz.  Ne a kontra, az ellenérv és a vita legyen az üléseken; ne mindig 

egyirányú legyen a dolog. Ha problémát találsz, szólj telefonon, egyeztessünk a pénzügyi 

vezetővel. Ha bántja a szemedet, akkor szóljál. Sokkal jobban előre vinné a közös munkát. 

Ne mindig szekáljuk a különböző területen dolgozó önkormányzati embereket. Sokszor 

mondta már, hogy a testületnek közös érdeke, hogy jól működjön a falu. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Önkormányzati Konyha beszámolóval kapcsolatban kéri az 

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

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

142/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja az Önkormányzati Konyha 2012. évi beszámolóját 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Farkasné Völgyi Viktória  élelmezésvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Farkasné Völgyi Viktória, Horváth Andrásné távoznak az ülésről. 

 

4.)  Az EKO Kft.  beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: Az EKO Kft. pénzügyi beszámolója elfogadásra került az előző 

ülésen. A mostani beszámoló inkább ez egy lista arról, tavalyi megalakulás óta milyen 

munkákat végzett el a cég decemberig.  Minden évben a műszaki csoport is készített ilyen 

kimutatást. Összehasonlította a régi és a mostani beszámolókat a tegnapi bizottsági ülés 

után. Ez a beszámoló kicsit hosszabb, mint az előzőek.  Régebben ez elfért egy A4-es 

oldalon. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Elég sok ismétlődést tapasztalt az anyagban. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ő csak egyet talált.  Van olyan hónap, amikor többször is volt 

szórólap kihordás. 2012. augusztus hónapban a 3. és 5. bekezdésnél  a szemétszedés kétszer 

került megjelenítésre. Valóban ez egy másolási hibából adódik. Ezt találta kivetni valónak.  

Javítani kell; kérjük a vezetőt korrigálja. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Nem volt jelen a Pénzügyi Bizottsági ülésen ezért most teszi fel 

a kérdését az ügyvezetőnek.  Hogy látja, a csapadékvíz elvezetők közül melyik válik jobban 

be?  Az elemes részek vagy a kiöntött beton? 

 

Kun Attila ügyvezető:  Van olyan elem, ami önmagában van kiöntve, ill. több részből. 

Ezidáig az utóbbit használták.  Esetleg ki lehetne próbálni a másikat is, mint a két 

összeforgatott elemet. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A csapadékvíz elvezető árkok felújításával, építésével hogyan 

állnak az Arany János utcában? Szándékozzuk tovább építeni?  Ezt is az EKO Kft fogja 

tovább csinálni? Szándékozunk-e a lakosoknak átereszeket kiosztani?  A mostani 

kialakítással elvezetődik ugyan az aszfaltról a víz, de az utca végén összegyűlik és elöntenek 

udvarokat. Egy alternatív lefolyó kinyitással ideiglenes megoldást találhatnánk erre. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kimondottan csapadékvíz árok beruházást direktben nem végzünk, 

mert  nincs rá anyagi fedezet.  Megterveztettük a vasúton túli csapadékvíz elvezetést. 

Tervezői költségbecslés alapján ennek megvalósítása  1 milliárdos tétel lenne.  Teljes 

egészében burkolt árok, kocsi bejárók, és a víz elvezetése a Gyáli 17-es csatornáig; ennek a 

költsége kb. 1 milliárd. Volt erről szó korábban, 2010. végén pályázat előrevetítéséről 
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értesültünk, de ez nem került kiírásra. Megvizsgálták a lehetőségeket és az EKO Kft. 

vezetőjével abban maradtak, hogy az Arany J. utca árkok építését, tisztítását úgy végezik, 

hogy az Arany J. utcai munkálatokat megelőzően az Ady Endre utcai árkot kimélyítették a 

körforgalomig. Az Arany János utcában ahol szükséges volt, pl. az óvodától lefelé a jobb 

oldalon is kimélyítették a szakaszokat. Sok helyen okoz problémát a kocsi bejárók helytelen 

megépítése, ill. a szűk keresztmetszetük. Minden nagyobb esőnél látszanak jól azok a 

szakaszok, ahol megáll a víz, erre próbálnak megoldást találni.  Abban maradtak, hogy 3 

helyen kell burkolt árkot készíteni. Ezt a munkát az Eko Kft-nek ki is adtuk, de ez egyéb 

program és feladat miatt csúszik a megvalósítás. Az egyik munka az Arany J. és Rózsa utca 

sarkán az árok burkolása, ill. az Ady-Arany J. utca végén lévő sarok. Az óvodánál is 

szükséges az Andrássy-Arany J. sarkon, továbbá az óvoda oldalán lefelé kell burkolni kell 

egy szakaszt, ill. az emeletes házak melletti elvezetésre kell gondolni. A tervben egy ásott 

árkot jelöltek meg, de ez nem szerencsés megoldás.  Erre is keresünk további lehetőséget. A 

fő probléma az elvezetők kiépítése. A víz lemegy az árokba, de megáll egy szakaszon, mert 

a végén kicsi az áteresz átmérője.  A környékbeli lakosokkal beszéltek már erről.  Eddig 

még nem volt nagyon nagy probléma.  A másik probléma az Attila-Arany J. utca sarok.  Itt 

is 3 irányból kellett elvégezni a munkát.  A 2-es óvoda előtti szakasz a  legnehezebb feladat, 

tavasszal is javítani kellett, mert nem volt átfolyó.  Ez most már elkészült.  Nemcsak itt, 

hanem a Rózsa utcában a Gagarin saroknál is ki lett mélyítve a szakasz. Szeretnénk, ha az 

árok ellátná a feladatát.  A tavalyi évben erre külön forrás nem volt. Idén szeretné a 

csapadékvíz elvezetésre vonatkozó előterjesztést beterjeszteni a Testület elé. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság  4 igen és 1 nem szavazattal javasolja 

elfogadni az Eko Kft. beszámolóját. 

 

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

határozatot hozta: 

 

143/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. 

2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Tatár Dóra 18.48 órakor távozik az ülésről. 

 

5.)  A 2013. évi Majális értékelése 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató: Írásban mindent összefoglalt a rendezvénnyel 

kapcsolatban. A kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szeretné megköszönni a majális lebonyolításban résztvevők 

munkáját. Nagyon jól sikerült, ráadásul áron alul valósult meg. 

 

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

javasolja elfogadni a 2013. évi majálisról szóló beszámolót. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozta: 

144/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a 2013. évi Majálisról szóló beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

6.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház nyári nyitvatartása 

 

Gál Zsolt polgármester:  A művelődési ház igazgatója kérte a Testület hozzájárulását, hogy a 

kiküldött anyag szerint legyen nyitva a nyári időszakban a művelődési ház.   

 

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

javasolja a nyári nyitvatartást; bízva abban, hogy ez szinkronban van a művház iránti 

lakossági igénnyel. 

 

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

határozatot hozta: 

145/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárul a Rábai Miklós Művelődési Ház 

2013. VII.01. – 2013. VIII. 31. közötti időben 

az előterjesztés szerinti nyári nyitvatartáshoz.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 
18.50  órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről. 

 

7.)  2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal javasolja a 

költségvetési rendelet módosítás elfogadását. Annyi volt a felvetés, ami miatt valószínűleg 

született a nem szavazat, hogy a személyi juttatásnál eltérés mutatkozott.  Lekérte az erről 

szóló adatokat. Ez abból adódik:  az általános iskolában a biomassza kazán program 

keretében foglalkoztatottak bérköltségei, a többi a pénzmaradvány elszámolásból eredő 5 

tétel.  A 2013. I-IV. havi bérkompenzáció, az adójutalék,  a cafeteria, az 1. óvodai 

néptáncoktató megbízása, és a védőnői egyedi jutalom.  Ebből a tételekből adódik a 

különbség, valamint új tétel a biomassza bértétel. A többit a testület tárgyalta, és el is 

fogadta.  A bejövő pályázati elszámolás része a közcélú munkások bértétele. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ennek az ellentételezését meg is kaptuk. 

 

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

az alábbi rendeletét: 

11/2013. (VI.19.) számú rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megalkotta a 11/2013.(VI.19.) sz. rendeletét  

a 4/2013.(II.20.) számú a 2013. évi költségvetésről  
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szóló rendelet módosításáról. 

 
 

8.)  Vagyongazdálkodási terv  

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen beszéltünk róla, a vagyongazdálkodási terv 

előterjesztésénél. Ha a képviselőknek van észrevétele, kérdése, beadványa; azt tegye meg a 

testületi ülés előtt. Ilyen beadvány nem érkezett, szeretné ha elfogadná a Testület a 

vagyongazdálkodási tervet. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

146/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadta aVagyongazdálkodási tervét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9.)  A szemétszállítás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester:  Előző ülésen elmondta, hogy az ASA Kft. felmondta a 

szemétszállítási szerződést.  Felkértük a közbeszerzési referenst, hogy adjon  ajánlatot az új 

közbeszerzési eljárásra. Egyeztettek, hogy van-e értelme a kiírásnak.  Nem igazán javasolja, 

de ha úgy dönt a Testület, akkor szívesen megcsinálja.  Több dologból adódik a probléma.  

Előző közbeszerzésre is azért került sor, mert a korábbi szállító, a KVG Zrt. is felmondta a 

szerződést. Információink szerint az ASA Kft. sorban felmondja a magyarországi 

szerződéseit. Valószínűleg a többi külföldi érdekeltségű szemétszállító cég is így tesz.  A 

felmondás indoka abból is adódhat, hogy a pályázat kiírásánál az elszállítás költségét nem 

mi határozzuk meg, hanem az Energia Hivatal.  A mostani 1800 Ft-os díj alatt a 

rezsicsökkentés miatti 10%-kal senki nem tudja vállalni.  Ezért várhatóan a lakossági díj 

mellé önkormányzati pótlás kell.  Egyeztettünk a Gyáli Önkormányzattal, akik létrehoztak 

erre a feladatra egy önkormányzati kft.-t- Hasonló helyzetbe kerültek, mint mi;  jelenleg ők 

is egyeztetésben állnak az ASA Kft.-vel és közbeszerzés lefuttatása alatt vannak.  Egy 

esetben nem kell közbeszerzés, ha önkormányzati tulajdonú vagy állami cég folytatja ezt a 

tevékenységet.  Szóba jöhet ha, valamilyen önkormányzati cégbe bevásároljuk magunkat. 

Erre most nincs lehetőség.  Tájékoztatásul hozta a testület elé a témát, hogy tisztában legyen 

a helyzettel.  Azért problémás az ügy, mert a közbeszerzési eljárás több hónap alatt zajlik le. 

Ha nem kezdünk nyáron hozzá, nem lesz szeptemberben, aki elszállítja a szemetet.  Meg 

kell találni a forrást, ha ki kell egészíteni a lakossági díjakat. A Pénzügyi Bizottság is 

tárgyalta az ügyet. 

 

Horváth Tamás képviselő: Pont ezen indokok miatt nem tudtunk döntést hozni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mégis milyen irányba van elmozdulás?  Ez csak egy általános 

tájékoztatás. 
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Gál Zsolt polgármester: A mi részünkről 3 alternatíva lehet az ügyben.  Megcsináljuk az 

önkormányzati kft. –t úgy, hogy a számlázás és díjbeszedés a cég feladata és egy külső 

céggel kötünk szerződést, aki szállítja a hulladékot. Már a Gyömrői és a Maglódi céggel is 

tárgyaltunk, de a gond az, hogy árban 1800Ft-ba nem lehet beleférni. A fizetési hajlandóság 

elég rossz a lakosság részéről; és egyre romlik. Önkormányzati kiegészítés nélkül nem 

tudjuk kihozni ebből a díjból. További tárgyalást is folytatunk.  Másik lehetőség a Gyáli 

Önkormányzattal történő társulás, mivel ők már létrehozták a saját cégüket. Az is kérdés, 

hogy melyik lerakóba tudják elhelyezni a hulladékot.  Mi a környékünkön a Gyáli ASA és a 

Csömöri lerakóba tudnánk elszállítani. De az e-útdíj bevezetése további nehézséget okoz.  A 

kormány szemétbányák államosítását még nem futtatta végig. Az üzletágból próbálják a 

küldöldi szállítókat kivinni. Reméli a következő lépés a szemétbányák államosítása lesz.  A 

lakossági díj ármeghatározó az Energia Hivatal lett. De a bánya tulajdonosa az ASA Kft. 

határozza meg mennyiért rakhatjuk le a hulladékot. A másik lerakó 70 km távolságra van 

tőlünk. Az ASA egyelőre a gyáli cég által szállított szemetet nem akarja befogadni.  Most 

nem tudja megmondani senki, Pápai Mihály gyáli polgármester sem, hogy lehetséges-e 

hozzájuk társulni. A testületi ülésre küldené az előterjesztést, de nem tudja a fenti okok 

miatt.  A harmadik lehetőség, hogy az ASA Kft-t megbízzuk a szállítással, persze új 

szerződés alapján. Úgy nyilatkoztak, hogy időben jelezzük feléjük ezen szándékunkat, bár 

már felmondtak a dolgozóknak.  Vállalják a szolgáltatást, de biztosan nem ugyanezért az 

árért.  Tippe sincs, hogy mi lenne a jó megoldás. Szeptember 30-ával válik sürgőssé a 

döntés, mert az  ASA bejelentette, hogy nem szállít.  A hulladékszállítás  finanszírozása 

gondot fog okozni, ha nekünk kell a különbözetet kifizetni. 

Mai napon Kormányhivataltól érkezett egy levél, dr. Danka Ferenc főosztályvezető úrtól 

melyben felhívja  minden önkormányzatot a közszolgáltatás biztosítására, újragondolásra és 

újra szervezésére. Felolvassa a levelet.  A leírtak  sajnos nem adnak segítséget.  Ezekben a 

kérdésekben biztosan rendkívüli testületi ülést kell tartan. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Van egy önkormányzati kft.-énk, az Eko kft.; megoldható lenne 

úgy, hogy egy  szemetes autót lízingelnénk? 

Gál Zsolt polgármester: Megnéztük ezt a lehetőséget is. De olyan feltételeket kell biztosítani 

az üzemeltetéshez - pl. biológiai-környezetvédelmi mérnök alkalmazása, stb. -, amit nem 

tudunk felvállalni.  Ezért minden feladatot, amit lehet a saját céggel végeztetnénk. De a 

szállítást a feltételeknek megfelelő céggel kooperálva végeznénk. Az előbb említett 

mindegyik helyen magasabb a díj, mint az Ecseren érvényben lévő.  Elegendő  lehet az 1800 

Ft-os havi díj, ha mindenki befizeti. Itt most szavazni sajnos nem tudunk. Ez egy következő 

rendkívüli ülés témája lesz. 

 

10.)  Fővárosi Területfejlesztési Koncepció 

 

Gál Zsolt polgármester: Áprilisban foglalkozott a testület a Pest megyei területfejlesztési 

koncepcióval. Kértük a képviselői véleményeket, hozzászólásokat.  Ilyen észrevétel nem 

érkezett a megyei koncepcióra, sem a fővárosira. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság  5 igen szavazattal javasolja a testületnek, 

hogy a Fővárosi Területfejlesztési Koncepciót vegye tudomásul,  és az eljárásban továbbra is 

vegyen részt. 

 

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

határozatot hozta: 

147/2013.(VI.19.) sz. határozat 
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Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

tudomásul vette a Budapest Területfejlesztési Koncepció 

Egyeztetési anyagát és a területi hatásvizsgálatát.  

Ecser Önkormányzata a további eljárásban részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

11.)  Nemzetközi együttműködési pályázatok 

 

Gál Zsolt polgármester: Tegnapi bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy testületi szándék 

alapján pályázatokon szeretnénk résztvenni. A Goodwill Consulting kft.  pályázati referense 

megkeresett minket, és ajánlatot tett elénk. Az előterjesztés szerint vállalnák a pályázatírást 

és figyelést. Ezt pályázatonként 100 eFt alapdíjért, ill.  nyertesség esetén a pályázatban 

szereplő összeg 5 %-áért vállalnák. Most konkrétan  KEOP -3.3.3-13- Megújuló 

energiahasznosítás növelése pályázat előkészítése van folyamatban. Ez egyszeri megbízást 

jelent. A másik ajánlat 2 vagy 3 éves időszakra szólna úgy, hogy  vállalják egy éven belül 6 

pályázatot adnak be, melyből ha 4 nem lesz sikeres, akkor visszafizetik a díjat is.  Az 

egyszeri és a hosszú távra vonatkozó ajánlat került kiküldésre.  Akarunk-e ebben 

elmozdulni, vagy sem?  Eddigi tapasztalatunk a pályázatíró cégekkel, hogy ígéretük szerint  

mindenkinek nagyon jó kapcsolatai vannak.  Mégis csak kevés pályázaton nyertünk. 

Amelyik sikeres volt, azt saját dolgozó készítette.  Az EU-s pályázatokat nem lehet csak 

pályzatíró cégen keresztül beadni, a kiírásokban meg is van jelenítve. Megnéztünk nagyobb 

pályázatíró cégeket, akik készenléti díjat kérnek; nagyságrendileg 300 eFt, + sikerdíj.  Van 

olyan is, ahol csak sikerdíj van.  Nem tudja, hogy a pályázatírónak a sikertelensége, de nem 

nyertünk a legutóbbi óvodai pályzaton sem. Ez a cég felajánlja 6 beadott pályázat 

lehetőségét évente, 2 év alatt 12 pályázat. Az alapdíj és a szolgáltatói vagy sikerdíj fejében, 

ebben az esetben 450 eFt két évre szóló megbízási díjért vállalják 6+6 pályázat elkészítését.  

Nem tudható előre, hogy van évente 6 olyan pályázat, amelyiken részt kívánunk venni. Ha 

nem tudnak beadni 6-ot, akkor visszafizetési kötelezettségük keletkezik-e? 

Barta Zoltán jegyző:  Az előző ülésen tárgyaltunk a nemzetközi pályázatokról. Úgy 

döntöttünk, hogy olyanok kerüljenek beadásra, ami a nemzetköziben együttműködés 

elősegítésében nyertes lehet.  A pályázatokkal kapcsolatban tájékozódtak;  az 

önkormányzatok a pályázatírókkal a több évre szóló megállapodásokat kötik, mert jobban 

jön ki, mint egyenkénti megbízással. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Goodwil Consulting kft. által megírt pályázatokat megnézte, 

mennyire sikeresek.  Megállapítható, hogy sok nyertes pályázata volt, ez nem egy kis cég.  

Bár az előző két cégünk is hasonlóan jó nevű volt. Előtte kisebb céggel próbálkoztunk, még 

sem volt sikeres. Kéri a képviselői véleményeket. 

Hozzzáfűzi még a témához, hogy a mai napon kaptunk egy kisebb cég ajánlatát a nemzetközi 

együttműködésre kiírt pályázatírásra. Ők 370 ezer Ft + áfa-ért vállalnák a pályázatírást. 

Vagy szerződünk a Goodwill-lal; kifizetjük a 450 eFt-ot és ők megírják. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Meg kell nézni, hogy korábban  mely cégekkel és mennyire 

voltak sikeresek a pályázataink?  Ne csak adhoc döntsünk, vagy egyeztessünk előtte.  A 

Goodwill Consulting csak egy cég; meg kellene nézni  hasonló kaliberű cégeket, hogy 

mennyiért vállalnak pályázatírást, figyelést? 

 

Gál Zsolt polgármester: Már kérdeztünk másokat, de átalányban nem gondolkodtunk.  Eseti  

megbízás esetén 200 ezer és 500 ezer Ft között mozog a vállalási összeg attól függően, 
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milyen pályázati kiírás van. A mostani óvodai pályázatunknál ott tart a dolog, hogy a 

fellebbezésünket is elutasították.  Valószínűleg megpróbáljuk újra beadni.  Meg lehet 

kérdezni más cégeket is. A korábbi pályázataink tekintetében nem volt átalány díjas 

megbízás.  Mindig az adott pályázatra történt az ajánlati kiválasztás.  Nem kötné le egy 

céghez az önkormányzatot. A többi pályázatíró cég sem foglalkozik mélyebben az 

anyagokkal ha eseti, vagy átalányos a megbízása.  A környező településeken Maglódon és 

Gyömrőn van céggel szerződés. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Goodwill vállalja, hogy ha nem tudja beadni az évi 6 pályázatot, 

akkor visszaadja az alapdíjat.  De biztosan fog találni 6 pályázatot.  Ha nem nyer meg 4-et, 

akkor nem jó neki sem. 

 

Gál Zsolt polgármester: Csak interneten tud nézni hasonló cégeket. Most maradjanak a 100 

eFt-os megbízási díjnál és egyenként nyujtsanak be pályázatot.  Ha ezzel elindulunk, és 

nyerünk, köthetünk hosszútávra szóló megbízást. Ha a jelen megállapodás nagyobb 

csomagra módosul, akkor beszámítják a már befizetett pénzt. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az ajánlatuk sikergaranciás szerződés; ha 6-ból négy nem nyer, akkor 

alapdíj visszafizetésre kerül. 

 

Gál Zsolt polgármester: A 450 eFt nem tűnik rossz befektetésnek.  

 

Több hozzászólás hangzik el a képviselők részéről. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Figyelni kell az uniós költségvetési ciklust is, e szerint lehetne 

lekötni magunkat. 

 

Barta Zoltán jegyző: Azért kérte fel a Goodwill Consultingot ajánlattételre, mert Eu-s 

pályázatot akarunk írni. Ennek több feltétele van; pl. angol nyelvű pályázat. Azért is őket 

kereste meg, mert korábbi pályázatokon  a legtöbb testvérvárosi pályázati pénzt ők hozták 

el. 

 

Gál Zsolt polgármester: Úgy nézhet ki, hogy minden pályázatírás pénzkidobás, de ha nyer, 

akkor az nagyot segít a megvalósításban.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ki határozza meg, hogy mely pályázatokon indulunk? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ők adnak ajánlatokat. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Neki ezzel fenntartásai vannak. Ha az ő ajánlatuk alapján 6-

ból 6-ot nem adunk, mert ezeken nem akarunk indulni; akkor az a vád érhet minket, hogy mi 

vagyunk a rugalmatlanok.  Pl. műfüves pályát, vagy több parkot nem akarunk építeni, és 

más pályázati ajánlat nincs, akkor csak fizettünk? 

 

Horváth Tamás képviselő: Meddig él ez az opció? 

 

Gál Zsolt polgármester: Most van konkrét nemzetközi pályázatunk.  A Testvérvárosok 

polgárainak találkozói és “A Visegrádi Négyek országai között megnyilvánuló szoros 

regionális ifjúsági, kulturális, tudományos, turisztikai-gazdasági és egyéb partneri 

együttműködés támogatás”. Ezért hoztuk be a Goodwill Consulting ajánlatot.  Vannak 
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energetikai pályázatok is, amelyek most nagyon mennek.  De azt is halljuk a médiából, hogy 

ezekre nincs fedezet. 

 

Horváth Tamás képviselő: Bele kellene foglalni a szerződésbe, hogy ha nincs elég önrészünk, 

akkor az ne számítson bele a 6 ajánlásba.  Pl. az útépítésre kiírják  a pályázatot, ajánlatot 

adnak a megírásra.  100 millióhoz 10 milliós önrészt írnak elő, az jó nekünk, de ha nem 

ilyen arányú, akkor azt nem tudjuk vállalni. Lehet célszerűbb lenne sok céggel, kis díjért 

szerződést kötni.  Tény, hogy a Goodwill Consulting egy nagy cég, nem csak ebből él. 

Olyan szerződést kössünk, hogy ne lehessen könnyen kijátszani. Ne olyan pályázatokat 

hozzon, amit nem értelmes beadni. Akár jó referenciával rendelkező céggel is indultunk. 

 

Hosszú János képviselő:  A napenergiás pályázatnál árbevételi gondok vannak, nem 45 Ft-os 

az áramdíj.  Így könnyű eredményt kimutatni, ha jóval magasabb értéket írunk be. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Ez egy olyan pályázat, ahol ki kell mutatnia az eredményt. 

 

Hosszú János képviselő: Tudomás szerint közel 20 Ft-ért vesszük az áramot. Az ő számításuk 

alapján 1 millió Ft az iskolánál.  A 45 Ft-os díj nem valós. A tényleges díjjal számolva a 

beruházás megtérülése 25 éves.  Ma Magyarországon nincs olyan energetikai fejlesztésre 

beruházás, amely 5-8 évnél hosszabb idő alatt térül meg.   

 

Gál Zsolt polgármester:  Azért kell így mejeleníteni, mert nem finanszíroz az EU olyan 

beruházásokat, amelynél nincs lényeges megtakarítás. De a 100 %-os pályázati intenzitásnál, 

nincs jelentősége, hogy ennek mekkora az értéke.  Más pályázatnál, ahol szükséges az 

önrész, ebben az esetben gond lehet.  Nincsenek még kiírva a pályázatok. Az iskolai 

energiafelhasználásos 3.3.3-13. pályázat még mindig nincs kiírva, de biztos nagyon rövid 

idő less a beadásra. 

Javasolja, hogy a nemzetközi pályázaton az eredeti szándékunk szerint induljunk, egyszeri 

megbízásra szóló szerzódést kössük meg.  

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

határozatot hozta: 

148/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármesert, hogy a Goodwill Consulting Consulting 

Pályázati Tanácsadó Kft.-vel Egyedi Pályázatírási Megállapodást 

kössön az ajánlat szerinti 100 eFt-os alapdíjjal. 

a “Testvérvárosok polgárainak találkozói” pályázatírásra. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

12.)  Ecser 0140/8-9. hrsz.-ú ingatlanok átsorolása és településrendezési szerződés ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Korábban tárgyalta a testület a 0140/8-9. hrsz.-ú terület átsorolását. 

Úgy döntött a testület, hogy írjuk meg a tulajdonosnak, miszerint minden költséget neki kell 

fizetni.  Ő ezt vállalta.  A Pestterv Kft.-től kapott tájékoztatás alapján az  agglomerációs  

törvénynek megfelelően a terület új besorolását csak akkor tudja elvégezni, az átminősíttetni 

kívánt terület helyett van másik csere terület, amely gazdaságiból mezőgazdasági területi 

besorolást kaphat. A Pénzügyi Bizottsági ülésen arra a döntésre jutottunk, hogy a tulajdonos  

keressse meg Pestterv kft.-t, hogy van-e erre mód. Amennyiben megvalósítható, akkor 

tudunk településfejlesztési szerződést kötni. 
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Horváth Tamás képviselő: A bizottsági ülésen nem tértünk ki arra, hogy találjon másik 

tulajdonost, akivel át tudja minősíttetni az ő területét; legyen csere terület. A bizottság 

javasolja, hogy a Pestterv Kft.-vel vegye fel a kapcsolatot, a gazdasági övezetbe sorolás 

ügyében. Ha van erre lehetőség, akkor a testület tárgyaljon a tulajdosokkal a 

településrendezési szerződésről. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát.  

 

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

határozatot hozta: 

149/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert, hogy értesítse a 0140/8-9. hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosokat a gazdasági övezetbe történő átsorolás 

ügyében a Pestterv Kft.-vel vegyék fel a kapcsolatot az eljárás lefolytatására,  

valamint az átminősítéshez szükséges másik ingatlan tulajdonossal 

egyeztessenek. Amennyiben az övezeti átsorolásnak nincs akadálya, 

a Képviselő-testület településfejlesztési szerződés megkötését a testületi 

ülésen napirendre tűzi. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

13.)  Tájékoztató az iskolai kazánok ügyéről 

 

Gál Zsolt polgármester: Előző ülésen beszéltünk arról, hogy az iskolában a biomassza kazán 

program az utolsó fázisa zajlik. A kazánok a helyükön vannak, az új kéményt átvette a 

szakhatóság.  Kérte a testülettől az előző ülésen egy keretösszeg meghatározását, hogy a 

biomassza kazán beruházással egyidejűleg kiépítésre kerüljön az új gázkazánok és a hálózat 

csatlakozása. A gáztervek elkészültek,  2 kW-os gázkazánt tervezett be a tervező.  Úgy 

gondolta, hogy sikerül úgy kiépíteni a biomassza kazán és a rendszer, ill. az új gázkazánok 

csatlakozási pontját, hogy a rendszer átvétele megvalósulhat. De ehhez szükséges az új 

gázkazán megvásárlása is.  A többi hálózati kiépítési munka folyamatban van, 1-2 héten 

belül elkészül. A használati melegvíz előállítását biztosító rendszer a konyha bezárásánál 

beállításra kerül. Az átalakítás miatti bontás akkor fog megtörténni. A gázkazán átadását is 

jó lenne akkora ütemezni, amikor a konyha nem üzemel. Ezért előre kell haladni a 

gázkazánok ügyében. A beszerzés illetően 3 féle típusról beszéltünk.  Ezek még nincsenek 

megrendelve, ill. megvéve.  A testületi ülésen beszéltünk róla, hogy vizsgáljuk meg 

melyiket lehet olcsóbban megvenni, és csatlakoztatható legyen a rendszerhez.  Tájékoztatni 

kívánta a testületet a fejleményekről. Amit az előző ülésen kért keretösszeget, fel kell 

használni a gázkazánok és kapcsolódó alkatrészek beszerzésére. Az előzőleg tervezett egy 

kazán bekapcsolása a rendszerbe nem elegendő,  mert a gázművek így nem veszi át a 

beruházást. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mekkora összegből fog ez megvalósulni? 

 

Gál Zsolt polgármester: A múlt ülésen a Testület által meghatározott keretösszeg 11 millió Ft 

volt. Az alpolgármester úrral azon igyekeznek, hogy ebbe a keretbe a gázkazánok és a 

kiegészítők is beleférjenek; ill. még a biomassza kazán program keretében elszámolható 

költségek pl. szivattyú beszerelés itt történjen felhasználásra. A gázkazán csatlakozás 
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kiépítése többletköltséggel járt, de a biomassza programban nem számolhattuk el.  Ezekre a 

berendezésekre mindegyikre meg van az ajánlat. A biomassza kazán megvan,  a gázkazános 

kapcsolat kiépítéssal együtt tud működni. A plusz hőcserélő, a szivattyúk, stb. is beépítésre 

kerültek. Még a két gázkazán nincs megvásárolva, ill. a szivattyú blokkok. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Erre azért nem került sor, mert a kazán típust nem tudjuk 

még.  Viessmann típus a legjobb, de a legdrágább. De a Wolf is 60-70 %-os hatásfokkal 

üzemel , ez is jó. Bekértük az ajánlatokat.  A kapcsolódó berendezésekre: mágnesszelepek, 

hőcserélők, stb. valamint 1 kazánra volt 11 milliós keretünk. Próbáltunk lecsökkenteni a 

költségeket. De ahány gépésszel beszélt, mindegyik mást mondott; mindegyik talált 

valamilyen hibát benne.  

 

Gál Zsolt polgármester:  Egy kazán esetében 2-3 millió Ft-ról beszéltünk.  A keretösszeget 

nem szeretné túllépni, ezért nem is haladt tovább. Csak tájékoztató volt a napirend, nincs 

szükség szavazásra. 

 

14.)  Az iskolai mozgáskorlátozotti WC kialakításának ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Az iskola kadálymentesítési átalakítása több éve indult. A 

mozgáskorlátozottak részére a bejutás nagyjából megoldva, a mozgáskorlátozott parkoló is 

ki lett alakítva. Több egyéb dolog még lemaradt. A mozgáskorlátozott  WC tervezése  már  

9 éve megtörtént, az építési engedély azóta folyamatosan hosszabbításra került.  Kérdése a 

Testület felé, hogy elkészítsük-e ezek alapján a mosdót, vagy alakítsuk ki ezzel 

párhuzamosan az öltöző rendszert. Sok nehézségbe ütközik a beruházás. Jelenleg a 

tornaterem mellett van egy kazán előtti előtér, amiból nyílik a fiú WC, és az öltöző, melynek 

nincs ablaka. A lány öltöző ablaka a folyosóra néz.  Kulturáltabb környezet kialakítására 

lenne szükség, főleg a mindennapos testnevelés bevezetése miatt is.  Tervező segítségével 

átnézték Szilágyi Károly alpolgármester úrral a megvalósítási lehetőségeket.  Felvetődött, 

hogy az egészet úgy kellene kezelni, hogy a teljes öltöző blokk kialakítása történjen meg a 

mozgáskorlátozott WC kiépítésével.  Emiatt egy újabb jelentős átalakításra van szükség, ami 

nagyságrendileg magasabb összeg, mint a betervezett. Vagy inkább maradjunk az eredeti 

terv mellett?  Ha úgy dönt a testület, hogy hozzájárul a nagyobb átalakításhoz és néhány 

milliót biztosít rá, akkor elő kell készíteni a beruházást. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen több felvetés volt az üggyel 

kapcsolatban. 

 

Gál Zsolt polgármester: A teljes átalakítás is nagyobb munkákat igényel. Az összes fal 

átszerkesztése szükséges,  mert vannak olyan szakaszok, ahol főfalak vezetnek, továbbá a 

radiátorok áthelyezése és a fűtés visszatérő csövek áthelyezése is jelentkezik.  A teljes 

átalakítás jelentős költség.  Viszont lennének előnyei.  A fiú WC 33 %-kal megnőne; és 

valami természetes fény jutna a helyiségbe, ha nem is közvetleül.  Azt is nézték, hogy a 

mozgáskorlátozott  WC várhatóan nagy igénybevételnek nem lesz kitéve.   

 

Javaslatok hangzanak el a képviselőktől az átalakításra. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Javasolja, hogy a munka megkezdése előtt az Ántsz-től kérjenek 

be véleményt. 
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Szilágyi Károly alpolgármester: Felhívja a figyelmet, hogy erre a munkára  engedélyes 

tervünk van.  Ezt már látta minden szakhatóság és elfogadta. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ez egy 9 évvel ezelőtti terv. 

 

Horváth Tamás képviselő: Ez van elfogadva. A helyszínt ismerve a jelen állapot kész 

katasztrófa. 

 

Barta Zoltán jegyző: Most nem kell új szakhatósági véleményt kérni, mert ez engedélyes terv. 

De továbbiakban már nem hosszabbítható meg. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Közbevetőleg megjegyzi, hogy ha nem akarunk még este 8 

órakor is testnevelés órát tartani, akkor az új tanterv miatt két osztálynak együtt kell tartani a 

foglalkozást. De ezek az öltözők erre alkalmatlanok. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Most a mozgáskorlátozott WC kialakításáról kell dönteni és a fiú 

öltözőben kell lehetőséget teremteni a mosdásra.  A zuhany kialakítása a lány öltözőben is 

gond. Annyiban sürgős az ügy, hogy januárban jár le az engedélyünk; de az iskolai 

szünetben lenne célszerű elvégezni az átalakítást. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mi lesz akkor, ha lesz egy jó pályázat, melyen indulhatnánk az 

Iskola korszerűsítésével. A tornaterem és a tető is neuralgikus kérdés.  Lehet, hogy új 

vizesblokkal is tudunk újat építeni.  Lehet, hogy olcsóbb lenne egy teljesen új öltöző 

kiépítése. 

 

Horváth Tamás képviselő: Várhatunk ugyan pályázatra, de most potyog a vakolat, esik le a 

csempe, stb.  Valamit kell csinálni,  ezzel az engedéllyel elkészülhetne egy kisebb 

korszerűsítés is. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ha most megcsináljuk az öltözőket az nem kidobott pénz, 

mert fel lehet addig is használni, míg nem nyerünk egy pályázaton.  

 

Gál Zsolt polgármester:  Felolvassa az átalakítási munkákat, ez kb. 2,5 millió Ft.  Egy 

keretösszeg meghatározását kéri a képviselő-testülettel, és a felhatalmazást, hogy az EKO 

Kft-t megbízhassa a munkák kivitelezésével. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A beruházás komoly kőműves és vízszerelési munkát 

igényel. 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden olyan munkához, melyhez szakember szükséges, felvehet 

alvállalkozókat. A biomassza kazán beruházást is  hasonlóan elvégeztük.  Az átalakítási 

munka lebonyolítással megbízhatja őt is a testület.  De az EKO kft. megbízása a munkákkal 

pont ugyanekkora keretösszegben valósulhat meg.  

 

Hosszú János képviselő: Úgy gondolja, hogy legyen előbb egy teljes költségvetése a 

munkáknak. Ha nem lesz elég a keretösszeg, akkor újra a Testület megszavazza a 

kiegészítést? 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a testületnek az Iskola mozgáskorlátozott WC kialakítására  

2,5 millió Ft-os keretösszeg biztosítását azzal, hogy előzetes költségbecslés készüljön. 
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Amennyiben elegendő ez a keret, akkor lebonyolítják az EKO Kft.-n keresztül; magasabb 

összegben nem. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Mindenképpen csináljuk meg, mert a későbbi pályázat 

kimenetele bizonytalan. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi 

határozatot hozta: 

150/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Laky Ilonka Általános Iskolában mozgáskorlátozott WC 

kialakítására 2,5 millió Ft-os keretösszeget határoz meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a munkálatokra készíttessen 

költségbecslést; ennek függvényében a keretösszegen belül 

bízza meg az EKO Kft.-t a beruházás végrehajtásával. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

15.)  Ajánlat iskola épület napelemes rendszerére 

 

Gál Zsolt polgármester: A Goodwill Consulting pályázatírói ajánlatáról  azért nem tudunk 

dönteni, mert még nincs kiírva, a konkrét feltételek sem ismertek. Viszont az előrejelzés 

alapján nagyon rövid idő áll majd rendelkezésre a pályázat beadására. Ezért próbáltak előre 

gondolkodni.  Az iskola energia számlájának csökkentése mindenképpen jó lenne.  Döntés 

még nem szükséges, csak tájékoztatta a testületet. 

 

19.51órától  20.11 óráig szünet. 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő napirendek: 16.)  Laky Ilonka Általános Iskola  

iskolaigazgató választás ügye; 17.)  Ecser Petőfi u. 41. sz. ingatlan adásvételi ügye; 18.)  

Ecserért kitüntetésekre javaslat; 19.)  Beck Lóránd támogatási ügye  személyi kérdést 

érintenek, ezért zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 20.58 órakor nyílt ülésként folytatódik.  

 

20.)  Monori Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 

 

Barta Zoltán jegyző:  A Társulási Megállapodás újabb módosítása került a Testület elé.  A 

jogszabályi változások miatt június 30-ig kell újra alkotni a társulásokat.  Hosszas 

egyeztetési folyamat eredménye a megfogalmazásra került módosítások.  A Társulás Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága külön-külön is és együtt is foglalkozott az anyaggal, majd a teljes ülés 

is elfogadta az előterjesztést.  Konszenzusos javaslatok alapján készültek el a változtatások, 

amelyek a jogszabályból erednek. ill. a feladat változásokból.  4 fő tevékenysége lesz a 

kistérségi társulásnak:  Főépítész foglalkoztatása, bizonyos területeken háziorvosi ügyelet,  

fogászati ügyelet, és gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás.  Mi csak a főépítészi 

társulásban vagyunk érdekeltek.  A társulási működés hasonlatos marad az eddigiekhez, 

viszontf eladat oriental lesz.  A különböző települések különböző mértékben vesznek részt a 

munkában, a költségek is így fognak osztódni.  Jelen előterjesztés több heti egyeztetés 

eredménye. 
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Hosszú János képviselő: Úgy emlékszik, hogy vagyoni részünk is van ebben a társulásban. 

Ennek mi a sorsa? Mi történik a házi segítségnyútjással? 

 

Barta Zoltán jegyző:  A mi házi segítségnyújtásunk nem volt benne a monori társulásban; a 

gyömrői mikrotérséghez tartoztunk.  A monori családsegítő szolgálathoz tartozott Monor, 

Gomba, Csévharaszt és Pilis.  Ez a rész minket nem érint.  A vagyoni részünk megmaradt a 

társulásban. 

 

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

határozatot hozta: 

160/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

- módosításokkal egységes szerkezetben – elfogadja a Monor és Térsége 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás(TÖKT) tásulási megállapodását, 

és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a változásokkal egységes szerkezetű 

társulás megállapodás aláírására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: 2013. június 30. 

 

21.)  HT Medical Center Kft. ellátási területtel kapcsolatos peres ügye 

 

Gál Zsolt polgármester:  A HT Medical Center a járóbeteg-szakellátás keretében az ANTSZ 

rendelkezése alapján néhány napig Ecsert is ellátta,  valamint a XVII. kerület egy részét.  

Ríz Levente polgármester kezdeményezte a bírósági eljárást, melyben a ellátási terület 

felülvizsgálatát kérte azért, hogy a XVII. kerületi lakosok mindegyike használhassa.  

Kérdés, hogy ebben a peres eljárásban kívánunk-e élni a beavatkozás lehetőségével, és ha 

igen melyik oldalon? Megpróbálta Pécelt és Maglódot is elérni, hogy mi a véleményük, de 

nem tudott véleményt beszerezni.  Egységesen kellene a másik két önkormányzattal fellépni, 

ha úgy dönt a testület hogy élünk a beavatkozás lehetőségével. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Az önkormányzati jogászoknak mi a véleménye erről? 

 

Barta Zoltán jegyző: Megkérdeztük őket, de nem válaszoltak.  Az OEP álta támogatott ellátási 

területrészre vonatkozik az ÁNTSZ határozata. Elvonta a XVII. kerületi lakosok jó részét 

Medical Centertől és az ellátási területhez csatolta Pécelt, Maglódot és Ecsert.  A XVII. 

kerület formai hibára hivatkozva támadja az ÁNTSZ határozatát.  A tiszti főorvos 

ellenkeresettel élt, a formai hibát nem tartja indoknak.  Ő nem látja esélyét annak, hogy a 

XVII. kerület megnyeri a pert. A határozat végrehajtása is fel van függesztve. A kérdés, 

hogy politikailag  szerencsés-e ha beavatkozunk a perbe; ill. ha igen, akkor kinek az oldalán 

kapcsolódunk be.  Nyilván az ÁNTSZ oldalon célszerű, mert így nyílik lehetőségünk, hogy 

az ecseriek is TB támogatottan vegyék igénybe a szolgáltatásokat.  Jó-e vagy sem?  Nem 

igazán tudja eldönteni. Azt is megtehetjük, hogy várunk, megoldódjon magától az ügy.  A 

XVII. kerület nem vette figyelembe az érveinket. Nem tudjuk, hogy a többiek mire 

döntenek. Elkésve sem vagyunk. Szeptember 9-én 13 óráig nyilatkozhatunk még a 

szándékunkról, vagy ezen értesítéstől számított 15 napig, ill. a tárgyaláson is van lehetőség.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  A XVII. kerületnél valószínűleg ők egy precedenst akarnak 

ebből a perből csinálni.  Ha tényleg így van, akkor a precedens alapján több  ÁNTSZ ellátási 

területet kijelölő határozat kerülhet felfüggesztésre. 



22 
 

 

Barta Zoltán jegyző:  Milyen jogi kérdés merülhet fel?  A precedenst nem érti. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Az ÁNTSZ hozott egy döntést, változtatott a járóbeteg ellátási 

területen. Ezt a döntést felfüggesztették, mert a  XVII. kerület megtámadta a határozatot.  A 

bírósági döntés lehet az ÁNTSZ-re vonatkozólag elmarasztaló is. 

 

Barta Zoltán jegyző: Ebben a keresetben egy szó nincs ilyenről.  A hatáskör miatt hozhat 

döntést a bíróság. A területi ellátásról nem volt szó. A keresetben és ellenkeresetben nincs 

erről szó, formai hibára hivatkoznak.  

 

Gál Zsolt polgármester:  Megvárná, hogy Maglód és Pécel hogyan nyilatkozik az ügyben.  

Szeptemberi döntés legyen, vagy megvárjuk a másik két testület döntését. 

 

A képviselő-testület nem szavazott a kérdésről. 

 

22.) Törvényességi felhívás a gépjárműadó befizetési határidőről szóló rendelettel 

kapcsolatban 

 

Gál Zsolt polgármester:  A Pest Megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívás érkezett a 

gépjárműadó befizetési határidőről szóló rendeletünkkel kapcsolatban. 

 

Török Ildikó: A Pest megyei Kormányhivatalból kaptuk a törvényességi felhívást.  

Megvizsgálták az 5/2013.(II.20.) sz. rendeletünket. A vizsgálat során arra jutottak, hogy a 

törvénynek  eltérő nyelvtani és logikai értelmezése történt.  Sem a helyi adóról szóló, sem a 

gépjármű adóról szóló törvény nem ad lehetőséget, hogy helyileg módosítsunk az 

előírásokon.  Az önkormányzati rendeletben a befizetési határidőket úgy módosítottuk, hogy 

az I. félévi részlet tekintetében a március 15-ei határidót 2013. évben április 15-ére kitoltuk, 

a II. félévre a szeptember 15-e maradt.  Az előző években is így rendelkeztünk. A 

jogszabálynak megfelelően a Kormányhivatal Törvényességi Osztályára beküldtük 

ellenőrzésre a testületi jegyzőkönyveinket és a megalkotott rendeleteinket. Soha nem volt 

jelzés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat nem rendelkezhet erről. Néhány szóban 

összefoglalja, hogy miért volt szükség erre a módosításra.  2007.-óta a KEKKH-tól minden 

önkormányzat az adott év január 1-i hatósági járműnyilvántartás állapotról adatszolgáltatást 

kap az adózás rendjéről szóló törvény szerint január 31-ig. De minden évben sokkal később 

kapjuk meg ezt az adatot.  Idén február 6-án érkezett meg hozzánk; csatoltuk a bizonyító 

emailt. Nemcsak az idén, hanem az előző években is ugyanígy történt.  Minden 

adókonferencián felhívták a figyelmét, hogy nem érheti kár az adózókat a késedelmes 

adatszolgáltatás miatt. Mivel a feldolgozásra nagyon rövid idő áll rendelkezésre, esély sincs 

arra, hogy a jogszabályban előírtaknak megfelelően a befizetésről szóló értesítés február 15-

én az adózók kezében legyen. A Ket. szerinti határidő  alapján a megállapító határozat 

kézhezvételétől számított 15 nap a jogerőre emelékedés, és az azt követő 15 nap kérhető a 

befizetés.  Az országban minden önkormányzat - kivéve a fővárosiakat - az adópolitikárér 

felelős miniszter a számítógépes nyilvántartási programokról dönt. Így az önkormányzatok 

az ONKADO programmal tartják nyilván és dolgozzák fel az adatokat. Ezt a programot 

MÁK karbantartja; és ő biztosítja a feldolgozáshoz az ún. nyitó állományt. Ezt a programot 

11-én kaptuk meg. Így esély sem volt a feldolgozásra úgy, hogy időben megkapják az 

érintettek az értesítést.  Azért, hogy az adózókat ne érje kár, a februári ülésünkön  II. 20-án 

módosítottuk a határidőt;  más önkormányzatok is hasonlóan megtették.  Volt olyan 

önkormányzat, hogy rendeletet ugyan nem alkottak erről, hanem a programban módosítottak 
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határidőt azért, hogy ne legyen rendkívül magas a késedelmi pótlék.  Elmondta a problémát 

a Kormányhivatali ügyintézőnek.  A törvényességi felhívásnak eleget téve  most határidőn 

kívül helyezzük a rendeletünket, de mi lesz jövőre, ha ugyanígy késedelmesen kapunk 

adatot?  Javasolja, hogy kérjük ki a Kormányhivatal véleményét az üggyel kapcsolatban.  

Felsorolja milyen tényezők alapján került megalkotásra a rendeletünk.  Csatolta a kiküldött 

anyaghoz.  A cél az, hogy az anomália rendezésre kerüljön.  A jogértelmezéssel nincs mit 

vitáznunk.  A kormányhivatali ügyintéző magyarázata alapján az értelmezés más, mint 

amelyet az adókonferenciákon kaptak.  Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy soha ezzel 

kapcsolatosan törvényességi ellenőrzési felszólító  jelzést nem kaptunk.  Úgy gondolja, hogy 

helyezzük hatályon kívül a rendeletünket.  Javasolja egy levélben kérjük meg a 

Kormányhivatalt a probléma rendezésére. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Mindenképpen rossz helyzetbe kerültünk volna, ha nem módosítjuk a 

rendeletünket. Teljességgel lehetetlen 4 nap alatt beazonosítani az  összes adózót, egyenként 

elkészíteni a határozatokat és kézbesíteni az érintetteknek.  Nem állt volna kellő határidő az 

adózók rendelkezésére, hogy befizessék az adót. Az eredeti határidőtől március 15-től 

kezdődően az ONKADO program automatikusan pótlékolta volna.  Mindenki jogosan 

kifogásolta volna, hogy miért kell többet fizetnie.   

 

Török Ildikó adóügyi üi:  A program úgy van beállítva, hogy határidőn túli befizetés esetén 

“tömeges” terhelést végez. Az összes adózónak az év elejétől számítódik a kivetett adó. 

Annak mértékéről az előbb elhangzottak alapján a KEKKH adatszolgáltatása alapján 

határozat készül, az adózó kap 30 napot, hogy az összeget befizesse. A módosító 

rendeletünk indoklásában leírta a határidő módosításának okát. A Kormányhivatali 

ügyintéző más önkormányzatnál is megvizsgálja a megalkotott rendeleteket. Ő most kapta 

meg Ecsert.  Azzal kapcsolatban nem tud mondani semmit, hogy az előző ügyintéző miért 

nem kifogásolta meg ezt a rendeletünket. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Javasolja a rendelet módosítását, és tegyünk írásbeli észrevételt a 

Kormányhivatal felé az anomália megszüntetésére. 

 

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

alábbi rendeletét: 

12/2013. (VI.19.) számú rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megalkotta a 12/2013.(VI.19.) sz. rendeletét a gépjárműadó 

befizetési határidejéről szóló 5/2013.(II.20.) számú önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

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

határozatot hozta: 

161/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy írásban tegyen 

észrevételt a Kormányhivatal felé a gépjárműadóztatás 

adatszolgáltatási és adó befizetési határidővel 

kapcsolatos problémákról. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

Határidő: folyamatosan 
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23.) Beszámolók 

a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A pénzügyi lekötésekről szóló kimutatás kiküldésre került. Értesítést 

kaptunk, hogy a  HungaroControl Zrt.  2,1 millió Ft-tal támogatja a Széchenyi utca patak 

melletti sétány kialakítását.  Kevésbé jóhír is érkezett.  Stratégiai megállapodást kötött a  

Kormány a nagy fuvarozó cégekkel. Ez két dologban is negatívan érint minket.  1. pont a 

gépjármű adóból befolyó összeg csökkentés.  Az önkormányzatoknál a bevétel 40 %-a 

marad. De mivel tehergépkocsiknál csökkentették az adó mértékét, így a mi bevételeink is 

csökkennek.  További csökkenést jelent Ecsernek, hogy a nagyobb fuvarozó cégek, akik 

ide adóznak, szintén kevesebbet fognak befizetni, mert az  e-útdíj  7 %-a levonható az 

Iparűzési adóból.  Már idén és jövőre is nekünk ez több milliós mínuszt jelent.  Nem 

örülünk neki. 

A Pénzügyi Bizottsági ülésen már beszéltünk az 1. óvoda felújításának kérdéseiről  Bár be 

van adva pályázatunk erre a célra, de egyhamar nem várható, hogy ezeket elbírálják.  

Információink szerint minden energetikai pályázatot elutasítottak valamilyen kifogással;  

november óta nem fizet az Eu; igy nem tudnak az esetleges nyerteseknek sem fizetni.  A 

bizottsági ülésen tárgyalt árajánlat a tető felújítására vonatkozik.  Két részre bontaná az 

ajánlatot. Első rész arról szól, hogy az óvoda tetőszerkezetét meg kell erősíteni.  Az 

árajánlatban szerepel az a munka is, hogy a födémről az agyageltávolítása fontos.  

Geranda, valamint a koszorú megerősítése szüksége; repednek a falak.  A statikus ezt 

állapította meg.  A termek és öltöző padlószigeteléssel is gond van.  Többször beszéltünk 

erről, fontossági sorrendbe kell állítani a  feladatokat. A padlószigetelést el lehet végezni  

nyáron,  mikor nincsenek bent a gyerekek.  Parkettát fel kell szedni, föld cserére is szükség 

van. Az új burkolat az  épület egy részében elkészült; vizesblokk és konyha.  Az Ántsz  

egyébként már jelezte, hogy a parketta burkolat nem megfelelő. Dohos szag van a 

csoportszobában, felvizesedett a burkolat. 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ugyanezen dolgokat vitattuk. Végül 

is javasoljuk a testületnek 5 igen szavazattal, hogy  4,5 millió Ft keretösszeghatárig bízza 

meg a polgármestert, hogy az 1. sz. óvodában a tetőszerkezet megerősítését, a két terem és 

az öltöző padlóburkolat cseréjét a nyári szünetben végeztesse el. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ki végzi majd a munkát, az Eko Kft.? 

 

Gál Zsolt polgármester:  A tetőt szakember fogja elkészíteni,  a segédmunkát, pl. sár lehordás,  

padló felszedés, földcsere az EKO Kft. Ezt követően a szakipari munkákat szintén 

szakember fogja végezni, alvállalkozóként.  Az iskolában 3 éve végeztünk ilyen munkát. 

Hasonlóképpen padlózat és földcserére volt szükség. Az itteni költségekkel számolva 

javasolja a keretöszeget. 

 

Hosszú János képviselő:  Két éve ki végezte az iskolában a munkát?  Most is megcsinálja? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ő volt 3 éve, aki az iskolában elvégezte ezt a munkát,  de 

most nem akarja elkészíteni. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az iskolában 3 évvel ezelőtt a termek közül egyet decemberben, a 

téli szünetbe kellett felújítani, mert nagyon rossz állapotban volt.  A másik 2 terem nyáron 

készült el. Javasolja a Pénzügyi Bizottság határozatát elfogadni. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás– az alábbi 

határozatot hozta: 

162/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az 1. sz. Óvoda tetőszerkezetének megerősítésére, valamint 

a két csoportszoba és az öltöző padlóburkolat cseréjére 

4,5 millió Ft keretösszeget határoz meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a munkálatokat az óvoda 

nyári szünetében az EKO Kft.-vel készíttesse el.  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Kun Attila  EKO kft. ügyvezetője 

Határidő: 2013. július 21-ig 

 

Gál Zsolt polgármester: A testületi döntésnek megfelelően idén újra kiírtuk a “Szép kert, 

tiszta környezet” pályázatunkat, de nem érkezett pályázat.  A “legszebb konyhakert” 

országos pályázatra, amelyhez Ecser is csatlakozott,  csak 1 pályázó adott be jelentkezést.  

Így nem szükséges dönteni.  A Pénzügyi Bizottsági ülésen foglalkoztak még a Széchenyi 

utcai “budka” környezetének locsolás ügyével . A Polgármesteri Hivatal vízfogyasztása 

havonta  4-5 m
3
, de ha innen történik a kis park locsolása, akkor a fogyasztás is meg fog 

növekedni. A bizottság azt javasolta, hogy egyelőre locsoljuk a Széchenyi utca 3. sz.  épület 

falikútjáról, és megnézzük, hogy mennyivel növekszik a fogyasztás.  Ha úgy látjuk, hogy 

jelentős mértékben, akkor jövőre új almérő beépítését fogjuk elvégeztetni. 

Az árvízi védekezésben nagyon sok ecseri lakos és szervezet is résztvett. Szeretné 

megköszönni nekik , hogy az összefogásban résztvettek, szabadidejüket feláldozták a 

közösség érdekében. 

A szlovák gázvezeték ügyben hoztunk egy határozatot. Ebben nem fogadtuk el a kártérítési  

ajánlatot, melyet a Centrál-Geo Kft. koordinál.  Tegnap előtt a képviselőik voltak bent a 

hivatalban. A levelünkre írásban ma kaptunk választ; ezt az anyagot osztottuk ki az ülés 

elején. 

 

Barta Zoltán jegyző: Azt, hogy mi alapján számolták ki a kártérítési összeget, kértük a 

testületi határozatban is.  Közben kaptunk a Kormányhivataltól levelet.  25-én kedden 15 

órára tárgyalást tűztek ki ebben az ügyben a Megyeházára. Kérdése a testület felé: Milyen 

álláspontot tartsunk a tárgyaláson?  Elfogadjuk az összeget, vagy ha nagyobbat akarunk, 

akkor mennyit? 

 

Gál Zsolt polgármester: Azt látni kell, hogy ezt a nemzetközi beruházást gyorsított eljárásban 

hajtják végre.  Szeretnék jövő tavaszra átadni ezt a vezetéket, ezért sürgetik az ügyintézést.  

Mit képviseljünk? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Mekkora területen , mennyi időre jönnek be a faluba? 

Mennyire fognak kart szenvedni a földtulajdonosok, ahol végzik a munkát? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Ez a bányaszolgalmi jogra vonatkozik. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Lehet-e kezdeményezni a faluba bejövő tehergépkocsi 

forgalmat korlátozni? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Nem biztos hogy szerencsés lekorlátozni a faluba való teherforgalmat. 

Egyébként véleménye szerint országos jelű útra nem lehet lekorlátozni.  Ha a saját útjainkat 
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féltjük, azt korlátozhatjuk.  Van olyan tehergépjármű, amely rendelkezik engedéllyel a 

főváros útjain is közlekedhet. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Úgy látja, hogy a XVII. kerület felé a nagy teherautók is 

Ecseren keresztül mennek. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Tudomása szerint a fővárosi behajtás is korlátozva van. 

 

Hosszú János képviselő:  Az a tapasztalata, hogy valóban behajtanak nagy járművek is Pestre 

úgy hogy vagy van engedélyük, vagy nincs és megkockáztatja, hogy szabálytalanul hajt be. 

 

Gál Zsolt polgármester: Dr. Petky Ferenc képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy 

magasabb összeget kérhetünk a megajánlott, összességében  356 eFt-nál.  A személyes 

találkozón jelezték, hogy ezek a területek kb. 600-800 Ft/m
2
 értékkel bírnak.  Arra 

hivatkoztak, hogy az önkormányzatot érintő területek többsége út.  Ezt nem vásárolják meg, 

csak szolgalmi jog kerül bejegyzésre. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Megjegyzi, hogy ezen a földszakaszon egyébként is rajta van a 

szolgalmi a kőolaj vezeték miatt. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A zajvédő falra is felhívta figyelmét a képviselőnek, hogy ennek 

magassága nem megfelelő és a zajvédelmet részben biztosító erdősáv az építkezés folyamán 

sérülni fog. Azt válaszolták, hogy ezt jelezni lehet, de őket nem érdekli.  Ha az építkezésnél 

ez problémás, akkor ki fognak vágni fákat.  Ez jelenthet az ottlakóknak is gondot, nemcsak a 

földtulajdonosoknak, mert a zajvédő falat kicsit helyettesíti a fa nyáron.  

 

Barta Zoltán jegyző: Nem az ottlakókat, hanem a pilisi parkerdő gazdaságot fogják zöld kár 

miatt kártalanítani. 

 

Gál Zsolt polgármester: Látnunk kell, hogy ez nemzetgazdasági érdek.  A Kormányhivatalnál 

kicsit magasabb árat kérhetünk ugyan, de el fognak utasítani minket.  Az ő szakértőjük  

elmondta, hogy mindenhol ezt az ajánlatot adták. 

 

Barta Zoltán jegyző: A NAV-tól bekérték a környékbeli megvalósult föld adásvételi árakat, 

ezt vették alapul az ajánlatukban. Az út esetében nem tudunk zöldkárt érvényesíteni, mert ez 

értelmezhetetlen.  A szántónál összetaposhatják a vetést vagy a termést.  Az útnál csak azt 

nézhetjük, hogy jól állították-e helyre a beruházás végeztével. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  A gázvezeték végpontja a vecsési állomás? A befektetési 

területen átmegy a vezeték?  

 

Gál Zsolt polgármester:  Nem fog átmenni ezen a részen. A vasúti felüljárónál átmegy a 

pályatest alatt, és Üllőnél visszakanyarodik. Kicsi része maglódi területen halad, de az M0-

ás felhajtója után halad ecseri területen.  Nem a fejlesztési területi oldalon, hanem az M0-ás 

másik részen jut el a végpontig. 

 

Barta Zoltán jegyző: Szóbeli információnk szerint az érintett befektetői csoport elintézte, 

hogy az egész gázvezetéket tervezzék át a túloldalra.   

 



27 
 

Gál Zsolt polgármester: Dr. Petky Ferenc képviselő felvetésére válaszolva: megkérdezhetjük 

Hegyi Gáborékat milyen álláspontot képviselnek.  

 

Barta Zoltán jegyző: Véleménye szerint  beperelhetjük a Kormányhivatalt, hogy nem 

megfelelő összegű a megajánlott kártérítés, de szakértőt ki fognak rendelni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ne kérjünk kevesebbet, mint a Hegyiék.  Minél magasabb árra 

törekedjünk. 

 

Gál Zsolt polgármester: A tárgyaláson megpróbálunk magasabb értéket elérni. Kéri a 

testületet, hogy a polgármesteri beszámolóról  szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

163/2013.(VI.19.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót és jóváhagyja 

a pénzügyi lekötéseket. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Még egy napirendi pontot tárgyalt az Oktatási és Szociális 

Bizottság. A Gyömrői mentőszolgálat alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be. A 

bizottság 4 nem szavazattal nem támogatta a kérést. Olyan eszközre igényelt támogatást, 

melyet nálunk nem is használnak. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A támogatási kérelem olyan eszközre szólt, melyeg esetkocsiban 

használnak, Gyömrőn nincs is ilyen. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen több téma nem került tárgyalásra az 

elhangzottakon kívül. 

 

24.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

Jármai Zoltán képviselő: Az ASA Kft. felmondta a hulladékszállítási szerződést, de tudomása 

szerint a felmondási idő alatt ugyanazt kellene teljesítenie, mint amire korábban szerződött. 

A zöldhulladékos zsákokat a legutóbbi begyűjtésnél szétvagdosták és ott hagyták a 

szétszóródott ágakat, leveleket, rossz zsákot. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Múlt héten tárgyalt az ASA-val. Elmondta a képviselőjük, hogy úgy 

szállítják a zöldhulladékot, hogy a zsákot megvágják, és beöntik az autóba a hulladékot. Az 

ASA-s zsákokat az auto tárolójába, oldalra teszik.  Probléma ott van, hogy más zsákot – 

nemcsak az ASA feliratúakat - is ki lehet tenni.  Van néhány képünk, amit mi készítettünk 

félig kiürített, összevagdalt zsákokról, szétszórt hulladékról, stb. Mi is jeleztük a problémát. 

 

Barta Zoltán jegyző: A bejelentések után azonnal jeleztük az ASA-nak, de az 

ügyfélszolgálatos nem hitte el.  Újra fogunk küldeni felvételeket és írásban is jelezni fogjuk 

a gondot.   
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