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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 

18.08  órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester 

 Barta Zoltán jegyző 

 

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

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

 Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottként megjelentek: Nagy Zoltán az Ecseri Polgárőr Egyesület elnöke, Dévényi 

Gáborné művelődési ház igazgató 

 

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

határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat.  

1.)  Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

2.)  Az Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

3.)  A Golgota Bt. beszámolója 

4.)  Majális előkészítése 

5.)  Közművelődési támogatás igénylése 

6.)  Gyömrői és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi beszámolója 

7.)  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi beszámolója 

8.)  Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

9.)  Az étkezési térítési díjak megállapítása 

10.)  A Monori Kistérségi Társulás beszámolója 

11.)  A választási szervek megválasztása 

12.)  Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

13.)  Pályázat benyújtása köztéri szobor létesítésére 

14.)  Repülőtéri Emlékpark kérelme 

15.)  Gyál és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ajánlata 

16.)  Elővételi jog gyakorlásáról szóló döntés   Zárt ülés! 

17.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

18.) Képviselői kérdések, vélemények 

19.) Egyebek 

 

Hosszú János képviselő: Javasolja, hogy az étkezési térítési díj megállapítása napirendet 

vegyük le a mai ülésen tárgyalandók közül, és halasszuk a következő ülésre. Az 

Önkormányzat és a Konyha vezetője kellőképpen előkészüljön. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A tegnapi beadványát szeretné ha tárgyalná a testület.  
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Gál Zsolt polgármester: Módosító javaslatokat összefoglalja: a térítési díj levétele, új 

napirendként dr. Petky Ferenc képviselő úr beadványa. A Lakásszövetkezet Elnöke kérte, 

hogy az ő meghallgatásukra az éves beszámolójuk, májusi elszámolásuk után kerüljön sor. 

A kérésnek eleget téve ezért ennek a napirendnek a tárgyalását elhalasztják. A Szervezeti és 

Működési Szabályzat előterjesztés nem készült el teljes mértékben, a jegyző úr kérésére ez a 

napirend is lekerül. Új napirendként javasolja felvenni az utólag kiküldött  Koszta-Sped Kft. 

kérelmének megtárgyalását. Ennek a témának a tárgyalását a beszámolók előtt javasolja 

tárgyalni. Dr. Petky Ferenc képviselő úr a költségvetési rendeletünk módosítására tett 

javaslatot. Egyenként szavazásra bocsátja a módosításokat. 

A képviselő-testület az Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója napirend levételét 

egyhangúlag elfogadta. 

A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása napirend levételét 

egyhangúlag elfogadta. 

A képviselő-testület a Koszta-Sped  Kft. kérelmének napirendre vételét egyhangúlag 

elfogadta. 

A képviselő-testület dr. Petky Ferenc képviselő javaslatának napirendre vételét egyhangúlag 

elfogadta. 

A képviselő testület az étkezési térítési díj megállapítása  napirend levételére vonatkozó 

javaslatot 3 igen és 4 ellenszavazattal elutasította.  

 

Gál Zsolt polgármester: Megállapítja, hogy az Arany János utcai Lakásszövetkezet 

tájékoztatója, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása napirendek levételre 

kerültek. A Koszta-Sped Kft. kérelmét és dr. Petky Ferenc képviselő javaslatát napirendre 

tűzték. Az étkezési térítési díj megállapítása napirend a mai ülésen tárgyalásra kerül. Az új 

napirendi pontokat a beszámolók előtt javasolja tárgyalni. Az utolsó napirendként az 

elővételi jog gyakorlásáról szóló döntést zárt ülésen javasolja tárgyalni. 

 

Ismerteti az új napirendet: 

 

1.)  Az Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

2.)  A Golgota Bt. beszámolója 

3.)  Majális előkészítése 

4.)  Közművelődési támogatás igénylése 

5.)  Gyömrői és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi beszámolója 

6.)  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi beszámolója 

7.)  Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

8.)  Az étkezési térítési díjak megállapítása 

9.)  A Monori Kistérségi Társulás beszámolója 

10.)  A választási szervek megválasztása 

11.)  Pályázat benyújtása köztéri szobor létesítésére 

12.)  Repülőtéri Emlékpark kérelme 

13.)  Gyál és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ajánlata 

14.)  A Koszta-Sped Kft. kérelme 

15.)  dr. Petky Ferenc képviselő javaslata 

16.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

17.)  Képviselői kérdések, vélemények 

18.)  Egyebek 

19.)  Elővételi jog gyakorlásáról szóló döntés   Zárt ülés! 
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az új napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Az Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti Nagy Zoltán elnököt. A kiküldött anyag elég részletes; a 

változások ismertetésre kerültek, kellő tájékoztatást nyújt a polgárőrség munkájáról. 

 

Nagy Zoltán polgárőrség elnöke, meghívott. Kiegészítése nincs a leírtakhoz. 

 

Hosszú János képviselő: Teljesen korrekt a beszámoló. De nem látja, hogy ki készítette az 

anyagot. A beszámolók  alján általában szerepel egy név. 

 

Nagy Zoltán polgárőrség elnöke, meghívott: A beszámolót többen készítették, akár hárman is 

aláírhatták volna. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Szeretné megköszönni az iskolának nyújtott segítségüket a 

különböző rendezvényeiken. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecseri Polgárőr Egyesületről elmondható, hogy példaértékű a 

munkájuk. A maglódi őrsparancsnok elmondta, hogy nagyon jó az együttműködés. Sok a 

közös szolgálat; a legtöbb, amit a környéken végrehajtanak. Reméli, hogy esemény 

mentesen telnek a szolgálatok. Javasolja a beszámolójuk elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

40/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Polgárőr Egyesület 2013. évi  

tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Köszönetet mond az egyesület munkájáért. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) A Golgota Bt. beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: A Golgota Bt. részéről jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen 

lenni. Ha kérdés van, tolmácsoljuk feléjük. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az urnafalról szeretne kérdezni.  Kicsit féloldalasan készült el. A 

bizottság és a testület is azt a javaslatot tette, hogy ne ott épüljön fel. Vagy a ravatalozó 

mögé, vagy a jelenlegi urnafal folytatására kerüljön. A testület nem kapott erről beszámolót. 

Szó volt róla, hogy Aszódi Csaba Andrással egyeztetett a Golgota Bt. és ezért készült ide.  

Illő lett volna, hogy oda épüljön, ahová kérjük. Aszódi Csaba András egymagában dönt, 

vagy hoz döntéseket helyettünk?  Amikor erről beszélünk, akkor erről készült egy határozat. 

 

Gál Zsolt polgármester: A képviselő-testület azért tárgyalta ezt az ügyet, mert önkormányzati 

beruházásról volt szó. Az elhelyezésről emlékei szerint azt a határozatot hozta a testület, 

hogy a temető üzemeltetője a Golgota Bt. egyeztessen Aszódi Csaba Andrással a pontos 
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helyről. A téma tárgyalásakor több helyszín is szóba jött: az új ravatalozó melletti hely is, 

valamint a régi urnafal folytatása is szóba került. Ez utóbbi azért került elvetésre, mert nem 

ugyanolyan méretű – új szabványnak megfelelő – az új urnafal. Nem nézne ki jól  kétféle 

méretű egymás mellett.  Más temetőben is előfordul, hogy nem egy helyen van az urnafal.  

A lebontott régi melléképület helyére került. Ez a terület korábban nagyon elhanyagolt volt.  

Pontosan megnézi, hogy szólt a  határozat. Úgy emlékszik Aszódi Csaba Andrással való 

egyeztetési megbízást tartalmazott. 

 

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

elfogadása javasolja a beszámolót. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottság  javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

41/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Golgota Bt. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.) Majális előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: A korábbi gyakorlatnak megfelelően 3. éve a majálist kicsit eltolva 

tartanánk, nem május 1-jén, hanem május 16-17-18.-ai hétvégét céloztuk meg. Május 1-jén 

mindenhol sok rendezvényt tartanak, a  lakosok - főleg hosszú hétvégén – kevesebben 

tartózkodnak Ecseren.  Javasolja, hogy a jól sikerült rendezvények tapasztalatai miatt május 

közepén legyen a majális. Kérte a vezetőt készítsen egy tervet. Ez került kiküldésre. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Vannak még egyeztetések, a végleges 

költségvetés még nincs jóváhagyva, ezért nehéz a résztvevőkkel erről tárgyalni. Emiatt a 

tervezett költségvetésbe mindenhol a legmagasabb árat írták be. Így a tárgyalásoknál van 

egy kis mozgástér a díjazások tekintetében, vagy esetleg plusz dolog betétele esetén marad 

rá fedezet. Azt gondolja, hogy a költség tekintetében ez a plafon, ennél több nem lehet. 

Mostani tudásunk szerint ebbe az összegbe beleférünk. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Elmúlt években mennyiből tudtuk kihozni a rendezvényeinket? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Tavaly 2 millió + áfa,  előtte 1,6 

millió + Áfa.  Ez most valamivel magasabb. Alapvetően a produkciók is drágultak és két 

dolog megnyomja a költségvetést. Az Ismerős Arcok zenekar nem volt még meghívva 

szabadtéri rendezvényre. Nagyon közkedvelt és közismert. Ez magával vonz bizonyos 

technikai kiadást is. Még nem volt ilyen magas fellépti díjasunk; összességében 900 eFt-os 

tételről van szó. Ha ilyen ismertségű zenekart akarunk hozni, akkor ennél olcsóbban nem 

találunk. 

 

Hosszú János képviselő: Általában a rendezvényeken, aki biztosítja a büfét, nem kér külön a 

sátorért pénzt. Ez miért nincs így? Esetleg a büfé megpályáztatása nem vetődött fel? 
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Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Amikor idekerült és érdeklődött arról, 

hogyan bonyolították a korábbi rendezvényeket, akkor azt a felvilágosítást kapta:  Mindig az 

intézmény rendelte meg a sátrat. A pályáztatással kapcsolatban is érdeklődött. Voltak 

kísérletek felkérésre más ecseri vállalkozóval is, de senkinek nem volt ekkora kapacitása.  

Meg lehet pályáztatni, de itt helyben csak a Nemes Party Szerviznek van megfelelő 

felszerelése. Amit csak lehet, helyi vállalkozóval oldunk meg. Ez volt idáig a testületi 

elvárás. A múzeumok éjszakája, a mindenki karácsonya, a bálokat is beleértve, ezekre a 

rendezvényekre egyre nehezebb ecseri vállalkozót megnyerni.  Az utóbbi két nagyobb 

rendezvényre is külsős vállalkozót kellett felkérni. Elfoglaltságra hivatkoztak vagy más 

indokkal nem vállalták el. 

 

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

javasolja a majális költségvetését és a programot elfogadni. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Igyekszik, ha lehet még 

költségcsökkentést elérni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottsági véleményt.   

 

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

határozatot hozta: 

42/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az előterjesztés szerint a 2014. évi Majális  

program tervét és költségvetését. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Időközben megtalálta a testületi döntést, melyet az urnafallal 

kapcsolatban a testület hozott. Felolvassa a 129/2013.( V.15.) sz. határozatot:  A képviselő-

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  döntött: 

„Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőben az új szabványnak 

megfelelő 30 x 30 cm-es urnafülkés kolumbáriumot kíván építeni, melyre 180.000 Ft 

keretösszeget határoz meg. A képviselő-testület megbízza az üzemeltető Golgota Bt.-t, hogy 

az új kolumbárium  helyének kijelölése ügyében vegye fel a kapcsolatot Aszódi Csaba 

Andrással az Egyházközség elnökével.” 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek szerint a bizottsági ülésen beszéltünk róla. 

 

4.) Közművelődési támogatás igénylése 

 

Gál Zsolt polgármester: Szintén művelődési házat érintő napirend a következő. Minden évben 

indulunk az érdekeltségnövelő pályázaton. Bekértünk a Művelődési Háztól egy listát, mire 

lenne szükségük, állítsanak fel egy sorrendet. A pályázat esetén egyelőre csak összeget kell 

meghatározni; a pontos tartalmat majd csak akkor, amikor már döntés van. Ennek 

birtokában látjuk, hogy mekkora önrésszel kell számolni.  Tavaly is így döntöttünk. 

Gondolatébresztőnek szántuk a listát. Várjuk az észrevételeket, javaslatokat. A most 

kiküldött anyag egy vitaindító anyag. El kell dönteni, hogy indulunk-e a pályázaton? Tavaly  

2 millió önrészhez 900 eFt-os támogatást kaptunk.  Ha 1 milliós önrésszel indulunk, az 

arányokat tekintve  kb. 400 eFt támogatásra lehet számítani. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 

javasolja támogassa a testület  a művelődési ház szándékát, hogy induljon a pályázaton. 

 

Horváth Tamás képviselő:  1,5 millió keretösszeg meghatározásával induljon a művelődési 

ház.  A bizottsági ülésen Ő javasolta az 1,335 Ft-ot.  Mindent lehet módosítani, az összeg és 

a beltartalom változatható. Ennek függvényében tudunk dönteni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottsági határozatot  

 

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

határozatot hozta: 

43/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert és a művelődési ház igazgatóját, 

hogy a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot 

1,5 millió Ft-os önrésszel nyújtsa be. 

A pályázaton nyert támogatás felhasználásáról a testület a pályázat 

elbírálása után az összeg ismertté válása után kíván dönteni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  műv.ház igazgató 

Határidő: 2014. III. 25. 

 

18.32 órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről. 

 

5.) Gyömrői és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az anyag kiküldésre került; észrevételeket kérdéseket vár. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A beszámolót az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen 

szavazattal egyöntetűen elfogadásra javasolja. 

 

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

határozatot hozta: 

44/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Gyömrő és Környéket Szociális Szolgáltató Központ 

2013. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző napirendhez hasonlóan a bizottság tárgyalta a beszámolót. 

 

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

javasolj elfogadni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ebben az összetételben szerepelne a pszichológus is? 
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Gál Zsolt polgármester: Ez pedagógiai szakszolgálati feladat. Üllőnek kellene ellátni, de még 

mindig hiánnyal küszködnek.  Múlt hónapban egyeztetést kezdeményezett az üllői 

polgármester ez ügyben is, illetve egy újabbat hívott össze.  Az üzemeltetési költségekhez 

önkormányzati plusz forrást kért.  Testületi felhatalmazás még nem kért erre vonatkozóan. 

Egyeztetések még folynak, majd a konkrét kérésnél hozza a testület elé. 

A bizottsági javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

határozatot hozta: 

45/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2011. óta civil szervezetek részére pályázatot ír ki, 

munkájukat, működésüket segítő támogatásban részesítjük őket. Költségvetésben 

elkülönített összeg, 1,839 eFt  osztható szét. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Több javaslat hangzott el. Ezzel kapcsolatban egyenként 

szavaztak a kérvényekre és a javaslatokra is. 

Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör támogatását 250 eFt értékben 2 igen 1 tartózkodással 

javasolják. A 231 eFt-os javaslatot 2 nem 1 igen szavazattal elutasították. 

Nyugdíjas Klub támogatását 250 eFt értékben 3 igen 1 tartózkodással javasolják, a 231 eFt-os 

javaslatot 3 nem 1 igen szavazattal elutasították. 

Ecser Sport Egyesület támogatását 1.308 eFt értékben 3 nem 1 igen szavazattal elutasították, a 

1.233 eFt-os javaslatot 4 igen szavazattal támogatták. 

Ecseri Polgárőr Egyesület támogatását 350 eFt értékben 4 nem szavazattal elutasították, a 400 

eFt-os javaslatot 4 igen szavazattal támogatták. 

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület támogatását 250 eFt értékben 3 igen 1 tartózkodással 

javasolták, a 231 eFt-os javaslatot 3 nem 1 igen szavazattal elutasították. 

Horgászegyesület támogatását 250 eFt értékben 3 igen 1 tartózkodással javasolják, a 231 eFt-

os javaslatot 3 nem 1 igen szavazattal elutasították. 

Közösen Ecserért  Egyesület támogatását 0 Ft értékben 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással – 

egy tag nem szavazott – elutasították, a 100 eFt-os javaslatot 2 igen 1 nem szavazattal 

támogatták – egy tag nem szavazott -, a 231 eFt-os javaslatot 3 nem szavazattal – egy tag 

nem szavazott – elutasították. 

Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület támogatását 250 eFt értékben 3 igen 1 

tartózkodással javasolták, a 231 eFt-os javaslatot 3 nem 1 igen szavazattal elutasították. 

 

Horváth Tamás képviselő: Pénzügyi Bizottság két javaslat született. Az egyik javaslat szerint 

a kiírt pályázatnál a 2.972 eFt-os keretösszeg felosztására tett javaslatot, miszerint az Ecser 

Sport Egyesület 1.272 eFt, a Polgárőrség 500 eFt,  a többi szervezet egységesen 200-200 eFt 

támogatásban részesüljön 1 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással elutasították. A másik 

javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadták: A keretösszeg felosztására 

javasolják: Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 400 eFt, Ecseri Nyugdíjas Klub 300 eFt, 

Ecser Sport Egyesület 1.133 eFt, Ecseri Polgárőrség 500 eFt, Ecseri Kulturális és Sport 
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Egyesület 339 eFt, Horgászegyesület 100 eFt, Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 

200 eFt  Közösen Ecserért Egyesület 0 Ft.  

A második felolvasott javaslatot támogatta a bizottság. 

 

Gál Zsolt polgármester: észrevétele, kérdése.  Első körben döntenünk kell arról, hogy 

mindenki szavazhat-e a támogatási összegekről, vagy mindenki saját bevallása szerint az 

érintettség miatt adott szavazásból kimarad. Nem egyértelmű a törvényi hivatkozás, 

mindannyian valamilyen egyesületben tagok vagyunk. Ha szigorúan eszerint járunk el, 

akkor nem tudunk dönteni. Vannak elnökök és tagok különböző egyesületekben.  Elfogadja-

e a testület, hogy tudunk-e úgy dönteni, hogy saját belátásunk szerint érintettek vagyunk az 

adott kérdésben? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Amennyiben azt mondja a testület, hogy szavazat, valamennyien 

érintettek vagyunk a szervezetek valamelyikében.  Jegyző  válaszoljon, hogy nem követünk-

e el törvénytelenséget? 

 

Barta Zoltán jegyző: Ahogy a bizottsági ülésen is elmondta a Mötv. 49.§ (1) bek. szerint: A 

képviselő-testület döntéshozatalából  kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját 

az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 

érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy 

bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt 

önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. A 

(2) bek szerint A képviselő-testület SZMSZ-ében meghatározza a személyes érintettségre 

vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. A (3) bek. 

meghatározza: Az (1) bekezdés alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ha a testület felmenti az érintettség alól, akkor szavazhat? 

 

Barta Zoltán jegyző: Döntsön a testület, hogy személyes érintettségnek tekinthető-e vagy 

sem?  Szerinte nem. Személyes kritériumnak nem igazán felel meg. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a személyes érintettség miatt nem zárja ki 

a testület a szavazásból egyik képviselőt sem. 

 

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

határozatot hozta: 

46/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a civil szervezetek részére kiírt 2014. évi pályázat elbírálásából 

személyes érintettség miatt egyik képviselőt sem zárja ki a szavazásból. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Oktatási Bizottság ülésén emiatt szavaztak egyenként.  Javasolja, 

hogy beszéljünk egyenként a szervezetekről, de egy csokorban szavazzunk. Menjünk végig, 

hogy melyik javaslatot tudjuk elfogadni.  

 



9 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Az OSZB ülésen bejelentette Szilágyi Szilvia, hogy érintettek 

vagyunk tagság miatt a döntésben.  Közösen Ecserért és a Zöldkoszorúnál ezért egy-eggyel 

kevesebb szavazat volt. Jelenlévőket kellett számítani.  Vegyük figyelembe a 2-2 szavazatot.  

 

Gál Zsolt polgármester:  Egy-egy szavazatról lehet szó, mert csak egyikőjük tag több 

szervezetnél.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Négyen voltunk jelen, két javaslatnál csak 3 szavazás volt. 

Az összesített javaslatnál a 100 eFt került be a bizottsági javaslatba. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottságnál 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta 

el az egyik sorrendű döntést.  Ecser Sport Egyesülete nem kapott plusz támogatást, mint ami 

a költségvetésben szereplő összeg.  Két javaslat van.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Módosítani szeretné az elhangzottakat,  egyenként szavazzon 

mégis csak a szervezetekről a testület. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottságnál azért szavaztunk egybe, hogy a 

maximális keret szétosztásra kerüljön. Szavazhatunk külön, de előfordulhat, hogy nem 

férünk bele a keretbe. A végén szükség lehet egy korrekciós határozatra, hogy beleférjünk a 

keretbe.  De lehet erről külön tárgyalni. 

 

Hosszú János képviselő: Mindenféleképpen fenntartja a tegnapi javaslatát. Az Ecseri Sport 

Egyesületet emeljük ki, legyen fix támogatása. Úgy is módosítani kell a költségvetési 

rendeletünket.  Polgárőrség 500 eFt, minden más szervezet 200 eFt-ot kapjon.  Így marad 

170 eFt, amit el lehet dönteni, hogy a Zöldkoszorú és a Nyugdíjas Klub között megosztva 

85-85 eFt-ot kapjon még. Továbbra is fenntartja a módosító indítványát. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ő is fenntartja a módosító indítványát.  Elosztották az összeget 

úgy, hogy a Polgárőrség 400 eFt-ot a többi 231 eFt-ot kapjon, így  1.839 eFt pontosan kijön.  

Egyik egyesület sem részesül megrovásban, minden egyesület megkapja a támogatást. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Egyenként elfogadjuk a pályázatokat és meghatározzuk mekkora az 

összeg, amit támogatásként adunk. Akkor még sem egy csokorban szavazunk. Végig 

megyünk egyenként. 

 

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

határozatot hozta: 

47/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 2014. évi 

támogatási pályázatát. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A támogatási összeg tekintetében 5 féle variáció hangzott el. A 285 

eFt  volt az utolsó javaslat Hosszú János képviselőtől, a 250 eFt és a 231 eFt az OSzB 

javaslat, ezen kívül volt még a 200 eFt, ill. 400 eFt PB javaslat. Civil szervezetenként és 

javasolt összegenként külön-külön szavaznak. 
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A képviselő-testület  0 igen szavazattal –  6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

48/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör részére  

250 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

49/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör részére  

231 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

50/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör részére  

200 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

48/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör részére  

400 eFt-os támogatást nyújt. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

48/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 
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Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör részére  

285 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Elfogadva a 400 eFt-os támogatási összeg. 

 

A képviselő-testület  0 igen szavazattal –  5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

49/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Nyugdíjas Klub részére  

250 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

Gál Zsolt polgármester: A képviselői munkában döntés esetén 3 variáció van: igen, nem vagy 

tartózkodás. 

 

Hosszú János képviselő: Nem akarok szavazni! 

 

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

határozatot hozta: 

50/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Nyugdíjas Klub részére  

231 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

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

határozatot hozta: 

51/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Nyugdíjas Klub részére  

200 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 



12 

 

A képviselő-testület  4 igen szavazattal –  0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

52/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Nyugdíjas Klub részére 300 eFt-os támogatást nyújt.  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecser Sport Egyesület részére 1.233 eFt   (tavalyi évhez képest 

plusz 100 eFt) támogatást szavazásra bocsátja. 

 

A képviselő-testület  1 igen szavazattal –  3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

53/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből az 

Ecser Sport Egyesület részére  

1.233 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

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

határozatot hozta: 

54/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecser Sport Egyesület  részére  

1.308 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A bizottsági üléseken született két féle javaslat. Úgy gondolja, 

hogy ezek között lehet kompromisszumos javaslatot adni.  Ha nincs kompromisszum, akkor 

rengeteg határozat fog születni. 

 

Jármai Zoltán képviselő: Nemcsak 2, hanem 5 féle alternatíva hangzott most el. 

 

Gál Zsolt polgármester:  A testület két bizottsága javasolt a testületnek egy felosztást. A 

Pénzügyi Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolt egy féle sort a felosztásban. 

A másik bizottság is megszavazott egy sort a keretösszeg felosztására. A pályázók közül 
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mindegyik megkapta a támogatást.  Volt alternatíva. A két bizottság nem azonos javaslatot 

tett. Most született még 3 variáció, ezért szavazunk külön. 

 

A képviselő-testület  2 igen szavazattal –  1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

55/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecser Sport Egyesület  részére  

1.272 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

A képviselő-testület  2 igen szavazattal –  0 ellenszavazattal és 4 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

56/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecser Sport Egyesület  részére  

0 Ft-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Mivel egyik javaslat sem kapta meg a szükséges szavazatot, a Sport 

Egyesület nem kap plusz támogatást; marad az eredeti 1.133 eFt alap. A költségvetésben ez 

az összeg benne van. 

 

A képviselő-testület  2 igen szavazattal –  0 ellenszavazattal és 4 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

57/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecser i Polgárőr Egyesület  részére  

400 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

A képviselő-testület  0 igen szavazattal –  4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 
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58/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására a költségvetésében 

elkülönített keretösszegből a Ecseri Polgárőr Egyesület  részére  

350 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott. 

 

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

határozatot hozta: 

59/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből az 

Ecseri Polgárőr Egyesület részére  

500 eFt-os támogatást nyújt. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület  0 igen szavazattal –  4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

60/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecseri  Kulturális és Sport Egyesület  részére  

200 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

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

határozatot hozta: 

61/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület  részére  

231 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

A képviselő-testület  4 igen szavazattal –  0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 
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62/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület  részére  

339 eFt-os támogatást nyújt. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

A képviselő-testület  0 igen szavazattal –  4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

63/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Rákosmezeje Horgászegyesület  részére  

250 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

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

határozatot hozta: 

64/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Rákosmezeje Horgászegyesület  részére  

231 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

 

A képviselő-testület  0 igen szavazattal –  4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

65/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Rákosmezeje Horgászegyesület  részére  

100 eFt-os támogatást nyújt. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 
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A képviselő-testület  2 igen szavazattal –  4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

66/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Közösen Ecserért Egyesület  részére  

100 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

67/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Közösen Ecserért Egyesület  részére  

231 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

68/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Közösen Ecserért Egyesület  részére  

200 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

69/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Közösen Ecserért Egyesület  részére  

0 Ft-os támogatást nyújt. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

 

A képviselő-testület  0 igen szavazattal –  4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 
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70/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület  részére  

250 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

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

határozatot hozta: 

71/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület  részére  

231 eFt-os támogatási összegű javaslatot elutasítja. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

A képviselő-testület  5 igen szavazattal –  0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

72/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2014. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített keretösszegből a 

Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület  részére  

200 eFt-os támogatást nyújt. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hosszú János képviselő nem szavazott 

 

Gál Zsolt polgármester:  Megállapítja, hogy a testület mindegyik pályázatot elfogadta és 

2014. évben az ecseri civil szervezetek részére az alábbi támogatási összegeket nyújtja:  

Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 400 eFt,  Nyugdíjas Klub 300 eFt, Ecser Sport Egyesület 

0 Ft, Ecseri Polgárőr Egyesület 500 eFt, Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 339 eFt,  

Horgászegyesület 100 eFt, Közösen Ecserért Egyesület 0 Ft,  Ecserért Községfejlesztő és 

Szépítő Egyesület 200 eFt; összesen 1.839 eFt.  

 

Horváth Tamás képviselő:  Az EKSE tagjaként  11 eFt-ot magán támogatásként nyújtott az 

egyesület részére.  Így az általuk megpályázott kerek összeget megkapják. 

 

Gál Zsolt polgármester: megszületett a civil szervezetek támogatásáról szóló döntés. 
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8.) Az étkezési térítési díjak megállapítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Beérkezett a mai napon egy módosító javaslat, hogy ne a mostani 

ülésen tárgyalják ezt a témát. De ezt a testület elvetette. A Pénzügyi Bizottsági ülésen is 

szóba került, hogy a kiküldött anyag novemberi dátumozású. Az anyagot az 

élelmezésvezető már novemberben elkészítette a decemberi ülésre. Azért került mostanáig 

halasztásra a téma tárgyalása, mert  az állami támogatással kapcsolatban még nem volt 

információnk. Nem látta decemberben, hogy mekkora összeg fog befolyni. A kormányzat itt 

is a feladatalapú finanszírozásra tért át. A költségvetésünk első körös tárgyalásánál 9 millió 

Ft-ot valamivel meghaladó összegben állítottuk be a dolgozói bér és járulék költségeket. 

Egyéb költségekre nem láttuk a finanszírozási összeget. A II. fordulóban már láttuk, hogy 

további 11 millió Ft-os összeget kapunk erre a feladatra.  A kiküldött anyagban lévő 

számszaki hibák kijavítva, a költségvetésbe már belekerült. A konyhának a mostani 

működési kiadásaival nincs gond, ezt a testület februári ülésen elfogadta.  Azért kérte a mai 

tárgyalást és döntést, hogy az előírt étkezési norma változása miatt  a térítési díjak 

kismértékben változnak. Jogszabály alapján ugyan január 1-től bevezetésre kerültek volna 

ezek a normák, de ennek bevezetését elhalasztották szeptemberre. Az OÉTI  -Országos 

Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet – által meghatározott anyagkiírás szerinti 

térítési díj nem lehet magasabb, mint az alapanyag költség. Nem tartalmazhat munkabér és 

egyéb költséget.  Az iskolai étkezésnél magasabb az összeg, mint az OÉTI szerinti.  Ezért 

kérte az élelmezésvezető már korábban a díj meghatározását az előterjesztés szerint. De 

ekkor még nem láttuk, hogy mennyi anyagi forrása lesz az önkormányzatnak.  A Konyha 

költségvetése megnövekedett, anyagköltségre kb. 10 millió Ft volt előirányozva, most az 

OÉTI ajánlás miatt 24 millió Ft-ot meghaladó összegről beszélünk. Ez azért lehetséges az 

állami támogatás birtokában, mert már nincs szükség arra, hogy a dologi kiadásokat és a 

működési költségeket nem az étkezési térítési díjakból kell megfinanszírozni. A Konyha  

költségvetését, benne az energia költséget is az önkormányzati költségvetés részeként már 

megszavaztuk. A feladatalapú finanszírozás miatt a  kb. 11 millió és 9 millió Ft támogatás 

meg van. Azt, hogy ezen összeg birtokában teljesíteni tudjuk-e az új előírásoknak 

megfelelően a Konyha működését, még nem látható. De ezt sem decemberben, sem 

januárban, sem februárban nem tudta volna előterjeszteni. Ehhez még az is hozzájárul, hogy 

az új forma miatt a pontos anyagfelhasználást még nem tudja megmondani senki.  Ezért 

javasolta, hogy az OÉTI ajánlás szerint állítsuk be a díjainkat. Ha nem tudjuk elkölteni az 

összeget, vagy időközben valami más a probléma, akkor újra kell módosítani a 

költségvetésünket. Még nem látható, hogy mikor szükséges a javítás,  lehet csak júniusban 

realizálható. Ezért javasolta mindenképpen, hogy most tárgyalja a testület.  Minden év 

decemberében tárgyalja a testület a következő évi díjakat. Még nem  volt látható, hogy 

mennyi költségünk és mennyi bevételünk lesz a novemberi előterjesztésnél.  Az első tábla 

nem változik, az egy főre 10 napra vonatkozó nettó mennyiségi adatokat tartalmazza.  A 

másik táblázat az étkezési térítési díj jelenlegi szintjét mutatja és az OÉTI árszint van 

kiszámolva.  Ez sem változik. Ami változik: a Konyha bevételi és kiadási oldala. Az 

élelmezésvezetővel több települési konyhát megnézett. Mindenhol ezt a táblázatot 

használják és mindenhol hasonló gonddal küszködnek. Még nem látható, hogyan az újonnan 

bevezetett norma miatt, hogyan jelenik meg ez a költség, . Amint elkészültünk, vagy tudunk 

több információt, újra a testület elé hozza. Az is lehet, hogy akár csökkenteni kell a díjat.  A 

bérekre fix összeg van, a dologi kiadás az adagszámtól függ-e? Nem tudható.  Ténylegesen 

egész évre vetítve a dologi költségeinkre mekkora összeget kapunk, nem tudjuk. Egyelőre 

11 millió Ft-ról van tudomásunk.. Júniusban felülvizsgálják a konyha működését, és kiderül, 

hogy vissza kell-e fizetnünk.  Ezért javasolja az OÉTI árszintet meghatározni. 
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Hosszú János képviselő: Az előterjesztés forrására kíváncsi; a nyersanyagnormára vonatkozó 

számok honnan származnak? 

 

Gál Zsolt polgármester: Benne van a kiküldött anyagban. Ennek az első táblázatnak az elején. 

Petky doktor úr közbevetett kérdésére válaszolva az OÉTI ajánlata alapján lett kidolgozva 

az előterjesztés. 

 

Hosszú János képviselő: Tegnapi bizottsági ülésen az anyag  13. oldal 4 mellékletében  

48.995 eFt szerepelt,  és a polgármester úr a költséget 38 millió körül saccolta. 

 

Gál Zsolt polgármester: A bérek nélküli összegről beszélt. 

 

Hosszú János képviselő: Véleménye szerint lehetne kevesebb ez a térítési díj is, ha normális 

kalkuláció lett volna.  Valójában mennyi lett volna a Konyha bekerülése.  Lehetne ez 

kedvezőbb is az ecseri lakosok számára. A nyersanyagokra kaptuk a támogatást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem az alapanyagokra kapunk támogatást. Az alapanyag kiírás OÉTI 

szerint történik.  Ennek a mostani beszerzési ára alapján számolt összeg szerepel a 

táblázatban; ezt kell fedeznie a normának. Lehet, hogy az ecserieknek olcsóbb lehetne, de ez 

fikció, mert még nem tudjuk, hogy ténylegesen mekkora lesz a támogatás.  Ez a dologi 

kiadásra adott 11 millió Ft-os támogatást meddig kapjuk? Mi lesz a probléma a 

felülvizsgálatnál? Emiatt vissza kell-e fizetnünk?  Tavaly a nyersanyag norma szerinti 

összeg nem lehetett több a térítési díjból beszedett pénznél. Ezért problémás, hogy fogunk 

ebből kijönni.  A probléma az, mint az előző évekhez. Eddig a nyersanyagra 12 milliót 

költöttünk, most 28 van tervezve. Ennyivel nőtt meg a Konyha éves költségvetése.  A 

táblázat szerint – mindent úgy csinálunk, mint az OÉTI ajánlás. Ez el fogja költeni a 

Konyha.  Ezen felüli összes költséget a feladatalapú finanszírozásból megkapjuk-e?  Ha 

nyersanyagnormánk magasabb, mint a kiszámolt érték, akkor elutasíthatják az 

igénylésünket. Ezért kérte, hogy csökkentsük vissza az iskolai étkezési díjat, hogy ez ne 

legyen indok a visszafizetésre. Ha kitalálják még is, hogy van valami gond? De ha nem 

költöttük el a 28 milliót, amit terveztünk, esetleg marad egy kis tartalék. Ez egy bonyolult 

folyamat. A többi Konyhavezető sem látja át, hogyan tudja megoldani.  Most leutalják az 

összeget, nincs leírva, hogyan kell elkölteni.  Az étkezési térítési díjakat be kell állítani az 

OÉTI árszintre. 

 

Hosszú János képviselő: Ezek szerint sokkal jobb minőségű hús és zöldség vásárlásra kerül 

majd sor? 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem a minőségre kapjuk a támogatást.  

 

Hosszú János képviselő: Ezek szerint bélszínt, lazacot  ehetnek az Ecseriek?  Eddig volt 

alapanyagra 11 millió, most 10 millióval van több. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezen táblázat szerint így van. Ezért kérdezték meg több konyhán, 

hogyan lehet kalkulálni. Gyakorlati szakembereket keresett meg, mivel ő sem 

konyhavezető, sem pénzügyes.  Elment a környező településeken működő konyhákra és 

körbekérdezte, ott milyen módon oldják meg.  Farkasné Völgyi Viktóriával volt 

személyesen egy helyen, két helyen pedig egyedül. Mindenhol azt a felvilágosítást adták, 

hogy ők is az OÉTI adatokkal számolnak, ez alapján kell kiszámolni és a térítési díjat 

meghatározni. 
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Hosszú János képviselő: Aggálya van ezzel kapcsolatban. Mit fogunk tenni, ha pl. 14 

millióval kell visszafizetni. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ezek alapján elkölteni nem tudjuk. Lehet, hogy vissza kell 

fizetni. 

 

Hosszú János képviselő: Ha nem költöd el, akkor megkérdezik, miért nem? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Meg kell kérdezni a kormányhivatalt, milyen gyakorlatot 

folytassunk. 

 

Horváth Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy a dologi kiadásra az is magasabb pénz. A 

kifogásolható indokok közül ki tudunk venni egyet.  Beszedjük a pénzt, egy kategóriában 

kevesebb lesz. Eleget tettünk az előírásoknak.  A dologi kiadásokra szánt összegből látszik, 

az adatok szerint hogyan állnak a számok. Lehet látni az útmutatás alapján, melyikben 

mennyit költöttünk. De lehet, hogy azt mondják, mennyit kell visszafizetni. Most 

másképpen nem tudjuk megtenni, mint amit az előterjesztés mutat. Korábban ő is kérte az 

egész éves kimutatást.  Most teljesen függetlenné válnak a dologi kiadások, a bérek és a 

térítési díj. Nem mutatkoznak nagy számszaki eltérések.  De mondhatjuk, hogy csökkentsük 

le a díjainkat, de ha nem képezünk tartalékot, akkor miből fogunk vissza utalni.  Bajt nem 

csinálunk, kötelességet teljesítettük. Többet nem fizet senki. Mi sem tudjuk, hogy mi lesz.  

Lehet ez egy szerencsés intézkedés; akár jól is járhatunk vele. 

 

Gál Zsolt polgármester: Most jelen pillanatban azt tudjuk, hogy ezt az árszinten állítjuk be. 

Ezzel van feladatunk. Az összes többiről vitatkozhatunk, de nincs értelme. Már bekerültek a 

számaink a költségvetésbe.  I. változatnál 15 millió beszerzésre, II. tárgyalásnál 28 millió 

lett betervezve.  Nem tudja, hogy továbbiakban mi lesz.   

Kéri a bizottsági véleményeket. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással javasolja 

a jelenlegi árszint és a nyersanyag árszint közötti különbséget IV.1-jei  hatállyal helyezzük 

hatályba.  A vendégebéd és az alkalmazotti ebéd nem változna, az iskolai ebéd br. 360 Ft, a 

napközis 3-szori étkeztetés térítési díja 570 Ft, míg az óvodai 3-szori étkezés 475 Ft. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  A bizottsági ülésen még nem volt tájékoztatva ilyen 

szinten.  Úgy értelmezték, hogy változatlan marad az ár. Ezzel kapcsolatban szavaztunk. 

Ezért 4 igen szavazattal javasoltuk, hogy ne módosítsunk. Akkor még nem hangzott el ilyen 

részletességében a téma. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ő azt a táblázatot látja, amiben változások vannak.   

 

Gál Zsolt polgármester:  Az eredeti előterjesztés a decemberi ülésre készült. Tudtuk, hogy 

feladatalapú finanszírozás lesz, januárban bérre kapunk, majd februárban dologi kiadásra is 

kapunk. A beszerzés sornál van lényeges változás. Azért lett kiküldve ez az anyag, mert a 

táblázatban látható I. variációnál tényleges tervezés van, II. magasabb beszerzési díjjal van 

számolva a költségvetés. Ebből jön ki, hogy mitől lett dologi és bérköltséggel 28 millióval 

magasabb a tervezett összeg. 
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Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek a normák az OÉTI által vannak megszabva. Az adatok a 

közétkeztetésről szóltak.  A bizottsági javaslatban a vendég ebéd és az alkalmazottiban 

nincs változás. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az nem tartozik a finanszírozott körbe. Ezért nem kért változást. a 

vendég és alkalmazotti árban. A 3. oldalon lévő felső táblázat mutatja a jelenlegi árat, az 

alsóban – a módosításban – ez nincs is kitöltve.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az óvodákra és iskolákra vonatkozóan az OÉTI javaslat van 

beállítva? 

 

Gál Zsolt polgármester: Igen az élelmezésvezető így írta meg. Nincs nagy eltérés, kb. azonos 

összeg. Eddig nem került ennyibe a nyersanyagunk, mint az OÉTI szerint.  Valamennyi 

növekedés lesz, előírásoknál meg kell felelni a kritériumoknak. Az egészségesebb 

étkeztetésnek való megfelelés miatt is növekszik a kiadás. Elmondható, hogy már eleve 

ezek szerint főznek a konyhán, nem IV. 1-től változik.  Nagyságrendileg bevétel növekedés 

nem lesz.  

 

Hosszú János képviselő: Tisztázni kell, hogy az OÉTI által megadott számok ugyanúgy vanna 

a táblázatban is? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az OÉTI adatokból a jelenlegi beszerzési árakkal kellett kikalkulálni 

a élelmezésvezetőnek.  Úri, Pécel, Mende, Péteri konyhai adatokkal megegyeznek a 

számok. 

 

Hosszú János képviselő: Pl. 6 éves gyereknek 330 gr-ot kell a húsból kapnia? 

 

Gál Zsolt polgármester: A 1-6 éves gyermekeknek 10 napra kell ekkora húskészítményt 

kapnia. 

A Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsátja szavazásra, mely szerint a vendég ebéd és az 

alkalmazotti ebéd összege nem változik, az iskolai ebéd 360 Ft, a napközis 3x-i étkezés 570 

Ft, és az óvodai 3x-i étkeztetés 475 Ft. 

 

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

alábbi rendeletét 

 5/2014.(III.12.) sz. rendelet 

 Ecser Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

 megalkotta a  5/2014.(III.12.) számú rendeletét  

 a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló  

 11/2010.(XI:17.) sz. rendelet módosításáról. 

1.§  

A rendelet 1. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 

1. sz. függelék 

Étkezési térítési díjak : 

óvodai étkezés 475.-Ft/adag 

napközis étkezés 570.-Ft 

gyermek ebéd 360.-Ft 

alkalmazotti ebéd 620.-Ft 

vendég ebéd 800.-Ft 
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2.§ 

Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 

Gál Zsolt sk.  Barta Zoltán sk. 

polgármester   jegyző 

 

 

19.40 órától 20.00 óráig szünet. 

 

9.) A Monori Kistérségi Társulás beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: A kistérségi társulás beszámolójával kapcsolatos kérdés? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Van-e valamilyen kézzelfogható haszna annak, hogy Ecser 

nagyközség tagja a társulásnak? 

 

Barta Zoltán jegyző: Egy feladatban vagyunk benne, ez a főépítész. Korábban más 

feladatokba is voltunk, most csak a főépítésziben vagyunk. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Mekkora tagdíjat fizetünk ebbe? 

 

Barta Zoltán jegyző:  Egy másik anyagban van benne, a kistérségi költségvetés tartalmazza a 

tagdíjat. Mivel  társulásban van a főépítész; sokkal gazdaságosabb, mintha egyedül 

kívánnánk finanszírozni ezt a kötelező feladatot ellátni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Másik kérdése: ezen a társuláson keresztül pályázunk-e 

valamire? 

 

Barta Zoltán jegyző: Ha lesz olyan pályázat, amire a Társulási Tanács tud pályázni, nyilván 

megteszi. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

73/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Monori Kistérségi Társulás 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10.) A választási szervek megválasztása 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre is került az anyag. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Nincs kiegészíteni valója.  Egyben kell szavazni a nevekről. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

74/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak 

az alábbi személyeket nevezi ki. 

1. Számú Szavazatszámláló Bizottság 

Tagok:  Földi Józsefné  (Andrássy u. 2.) 

  Kovács Márton Lászlóné  (Apponyi u. 42.) 

  Pál Vince  (Arany J. u. 29-31. A. III/2.) 

 

2. Számú Szavazatszámláló Bizottság 

Tagok:  Szűcsné Takács Katalin  (Szent Imre u. 46.) 

  Székely Tamásné  (Vasút u. 7.) 

  Gazdag József  (Rákóczi u. 4.) 

 

3. Számú Szavazatszámláló Bizottság 

Tagok:  Szabóné Lilik Ildikó  (Steinmetz k. u. 57.) 

  Klein Judit  (Attila u. 7.)  

  Zsilinszki Mónika  (Széchenyi u. 40.) 

 

 

Póttagok:  Éberhardtné Dinnyés Márta  (Vasút u. 5.) 

Durayné Környei Emese  (Gagarin u. 16.) 

Tátrai Erzsébet  (Ady u.  47.) 

Bacsáné Tatai Eleonóra  (Arany J. u. 56.)  

Szabóné Szilágyi Erzsébet Zsuzsa  (Rózsa u. 1.) 

Pál Istvánné   (Szent Imre u. 18.) 

Felelős: Barta Zoltán jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

11.) Pályázat benyújtása köztéri szobor létesítésére 

 

Gál Zsolt polgármester: Két külön előterjesztés került kiküldésre. Két szobor tervet kapott a 

képviselő-testület. Szobor állítás költségeire most van egy ilyen pályázati lehetőség. Az 

egyik javaslat egy műleírást és egy ajánlatot tartalmaz és Gróf Grassalkovich Antal 

mellszobrára vonatkozik, mely bronzból készülne 3,2  millió Ft-ból. Másik előterjesztés a 

Laky Ilonka Általános Iskola. udvarán elhelyezhető műre vonatkozik.  A szobor készítője 

fog kidolgozni a pályázathoz minden anyagot.  Látványtervet, makettet kell készíteni. A 

pályázati kiírásban 100 %-os támogatás szerepelt. 

 

Barta Zoltán jegyző: A mai postával érkező anyagban már az szerepel, hogy 70 %-os a 

támogatás; plusz 12 eFt a nevezési díj. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés, hogy ezeknek az ismereteknek a tükrében; vagyis más 

feltételekkel kívánunk-e ezen a pályázaton indulni 30 %-os önerővel? 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság amikor tárgyalta a 

javaslatot, akkor még 100 %-os a támogatásról volt tudomásuk. Ezek alapján 4 igen 

szavazattal javasolták, hogy vegyünk részt a pályázaton. Mivel  közterületen kell elhelyezni 
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a szobrot, és a Gróf Grassalkovich Antal szobrát a templom melletti parkban képzelték el, 

ezért ez megfelel a kiírásnak. Azért is ez mellett döntöttünk, mert drágább és most a 

támogatási  lehetőséget kihasználva pályáztassuk meg, Az iskola nem közterület, ezért ez a 

javaslat elvetésre került. A színesfémből készülő szobor nem biztos, hogy megfelelő, mert 

gond lehet a színes fémet illegálisan begyűjtők miatt. A bizottság inkább azt javasolta, hogy 

hasonló lehetne, mint a lakodalmas szobor. Talán a helyén marad. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Akarunk-e indulni ezen a pályázaton; illetve ha igen, akkor melyik 

alkotásra? 

Szavazásra bocsátja, hogy a testület pályázatot kíván–e benyújtani köztéri szoborra. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

75/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy Ecser Önkormányzata  

pályázatot nyújtson be köztéri szobor létesítésére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12.) Repülőtéri Emlékpark kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Önkormányzat kapott egy kérelmet a Ferihegyi Repülőtéri 

Emlékpark Alapítvány jelentős értékben támogatást kér.  Minél rövidebb időn belül. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 nem, 0igen, 1 

tartózkodással  nem támogatja a kérelmet. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 5 nem szavazattal nem javasolja a kérelem 

támogatását. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

76/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy Ecser Önkormányzata  

a Ferihegy Repülőtéri Emlékparkot támogassa. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13.) Gyál és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ajánlata 

 

Gál Zsolt polgármester: A Gyál és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. levélben 

megkeresett minket azzal, hogy megkapták az engedélyt, így III. 1-től már Gyálon ők a 

hivatalos szolgáltatók.  GYTH Kft. felajánlja a lehetőséget, hogy tulajdonrészt 

vásárolhatunk az önkormányzati cégben.  Ekkor a közbeszerzéstől mentesülnénk. A 

decemberi testületi ülésen döntés született, hogy a hulladékszállításra kiírjuk a 

közbeszerzést; valamint a kiírás tervezet is elkészült. Még nem küldte ki az anyagot, mert 

ma kapta kézhez. E szerinti kiírás miatt a téma a testület elé fog kerülni. A Gyáliak azt 

irányozták elő, hogy az ASA-val, vagy utána létrejövő szervezettel kötnének megállapodást. 
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Ugyanezen módon tudnák végezni a szemétszállítás, mint most.  A most ismertetett 

információk tájékoztató jellegűek. Iránymutatást kér a testülettől, hogy foglalkozzunk-e a 

kéréssel vagy sem?  Az előző közbeszerzésen csak az ASA indult, most nem indulhat, mert 

nem többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú cég. Ennek a változatnak is van egyfajta 

kockázata.  Ne legyen fölösleges energia a téma továbbvitele. Beszélt Pápai Mihály úrral és 

más önkormányzatokkal, akik felé csatlakozási szándékukat jelezték.  Ugyanezen tartalmú 

levelet kapták meg, ahol a hulladékszállítás még nem megoldott. Pécel hasonló gonddal 

küzd; Szőlősi Attila polgármesterrel is beszélt. Jelen pillanatban a szállítójukkal nem 

elégedettek. A Pénzügyi Bizottság nem hozott döntést.  Hosszú János képviselő úr 

felvetette, hogy ha tulajdonrészt vásárolunk, akkor később a cégből kiválás, hogyan 

lehetséges?  A gazdasági törvény ezt szabályozza. Ha tulajdonosok vagyunk, akkor a 

tulajdonosi jogok és kötelességek számunkra is irányadóak. Az látszik, hogy Pápai úr minél 

több önkormányzatot szeretne behozni a kft.-be, megfelelő üzemméret elérése miatt, ill. a 

gazdaságosság miatt.  100 eFt-os tulajdonrész vásárlási lehetőséget ajánlott. Iránymutatást 

kér, hogy tárgyaljunk a gyáliakkal tovább? Több kérdést ez idáig nem tudott tisztázni.  

Várja az észrevételeket. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ezek szerint júniusi határidőnk van. Nekünk addig kéne dönteni? 

 

Gál Zsolt polgármester: Hivatalosan június 30-ig szól a szerződésünk és van tartalékban 2 

hónapunk.  Jelenleg nem tudjuk, mi lesz a lerakói illeték sorsa. Az idén 6, jövőre 9, utána 12 

ezer Ft/tonna a díj.  Van pályázatunk beadva a hulladékszállítás kompenzációs alapra.  

Navracsics Tibor úr elmondta, hogy az önkormányzatok a hulladékszállítás miatt kieső részt 

több, mint 1 millió Ft-ot megkapjuk . Ez jóval magasabb összeg, mint a rezsicsökkentésből 

a lakosoknak származó díj.  Ez a lerakói illetékből és egyéb költségekből jön össze. 

Tárgyalni fog tovább. Ez a napirend csak tájékoztató jellegű volt. 

 

14.) A Koszta-Sped Kft. kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez az anyag később került kiküldésre.  3 dolgot kérnek: 

Vagyonvédelmi rendszer, kamera, infra sorompó kiépítés lehetőségét, az üzemanyag és 

alkatrész lopások megelőzése miatt.  Nem engedély köteles ez a feladat, de mivel a mi 

területünkön készül, kérik az engedélyünket. Továbbá egy épület felállítására is kérik az 

engedélyt. Olyan épületről írnak, amely a jogszabály szerint nem építési engedély köteles.  

Harmadik kérés a szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozás. Meg kell vizsgálni, hogy 

egyáltalán ott van-e lehetőség csatlakozni.  Nem tudja,- hogy az út mellett van-e vezeték. A 

DPMV-től tájékozódni fog. Másik két kérésben tud dönteni a testület. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A csatornát megemlítve, felveti, hogy. érdemes lenne azt is 

megvizsgálni, hogy az ipartelep irányába nincs is csatorna, ki lehetne építeni. Azok a cégek 

vannak az ipartelepen, akik fizetik a költségvetésünkbe az iparűzési adó jelentős részét. 

Nekik ez az infrastruktúra nincs kiépítve. Ha már ezt vizsgáljuk, akkor, erről is legyen szó. 

  

Gál Zsolt polgármester: Már ezt vizsgáltuk. A vállalkozókkal tartottunk egy egyeztető 

megbeszélést 1,5 – 2 éve. Ezen a tárgyaláson egyeztettek akkor a Vághi és Tsa Kft.-vel, 

hogyan lehetne kialakítani az ipartelepen a szennyvízelvezetést. Kérdés volt, hogy az 

Önkormányzat miben tud hozzájárulni a költségekhez. Az általuk településfejlesztésre 

letétbe helyezett összeg – mely pályázat esetén önerőként felhasználható lett volna - nem 

került felhasználásra, mert 2 éve nincs ilyen jellegű pályázat kiírva. Most amire a Koszta-

Sped Kft. kéri az engedélyt: A Bereczki Györgytől megvette a Vághi úr a faházat és 



26 

 

egyebeket.  Fenntartott bizonyos összeget 1 évig, ha lesz pályázat, akkor be tud szállni az 

önkormányzat. A csatorna szakasz építési költsége nincs kiszámolva pontosan. Tervek még 

nem készültek erre vonatkozóan. Inkább csak költségbecslésről volt szó. Ha lesz pályázat, 

akkor elkészítjük. A mostani költségvetésünkbe, nagyságrendileg több mint 10 milliós 

beruházásra nem valószínű, hogy tudunk helyet találni. Az első két kérdésben tudunk 

dönteni, ill. ügyvédünk előkészítheti a szerződést. Azért is ügyvéddel készítteti el a 

szerződést, hogy ne kerüljünk rossz helyzetbe, mint Bereczky úrral egy hibás szerződés 

miatt. Ha úgy dönt a testület, hogy támogatja. 5 éves szerződést kötöttünk a Koszta-Sped 

Kft.-vel; ez még egy ideig tart.  Azt gondolja, hogy a vagyonvédelmi rendszer kiépítéshez 

hozzájárulhatunk. Az épület kialakításánál legyen még kitétel, hogy a szerződés lejárta után 

el kell hogy vigye az épületet. De mi van akkor, ha fix alapra épít valamit; azt csak bontani 

lehet. Ezt még alaposan körbe kell járni. A csatornánál meg kell vizsgálni, hogy van-e rá 

mód; illetve más lehetőség – zárt rendszerű emésztő –, és az mennyibe kerül, hogyan tudjuk 

megvalósítani? 

 

Horváth Tamás képviselő: Nem jelent nekünk hátrányt, hogy ha valamilyen látványban nem 

kilógó épület kerül oda elhelyezésre. Arra kell figyelni a szerződésben, ne legyen gond, 

amikor lejár a bérlemény. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Előterjesztést nézve javasolja, hogy a vagyonvédelmi rendszer 

kialakításhoz járuljon hozzá a testület. Az a bérlemény lejártakor könnyen leszerelhető.  Az 

épület kialakításánál nem írja le a kérelmező, hogy ez milyen jellegű épület ill. miből van?  

Lehetnek ebből bonyodalmak, ha lejár a szerződés. Kérdések:  kell-e az épület, meg 

akarjuk-e tartani a továbbiakban?  Ha fix alapzat, nem lehet elszállítani.  A faháznál is 

annak hittük, de nem így volt. Egyébként is emlékeztetni szeretne, hogy ráépítéssel lehet 

tulajdont szerezni. Ha hozzájárul a testület, akkor az előterjesztést tegyük-e meg az épületre 

vonatkozólag. A csatornával kapcsolatban kérdés, hogy a szolgáltatóval egyeztetni 

szükséges, fennállnak-e a csatlakozás műszaki feltételei. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ő is hasonlóan látja a dolgokat. Várja az észrevételeket. 

 

Hosszú János képviselő: Nagyon jó irodakonténerek vannak. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az zavarja a kérelemben, hogy egy épületről beszél. A konténer nem 

épület. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Nem fix alapozott épületre vonatkozik ez a rendelet, pont a 

konténer lehet a megoldás.. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az új OTÉK rendelet azt írja, hogy 20 m2-ig emberi tartózkodásra nem 

alkalmas épületre nem kell építési engedély. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Ezt tartalmazza, fel van sorolva, hogy mely épületekről lehet 

szó. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata: a vagyonvédelemi rendszer kiépítéséhez járuljon 

hozzá a testület. Az épület vonatkozásában pontosítsa a kérelmező, mit akar ténylegesen 

elhelyezni. Erre vonatkozó előterjesztést következő ülésen napirend. A csatorna 

szolgáltatóval kapcsolatba lép és megvizsgálják a szennyvízhálózatra csatlakozás vagy 

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

határozatot hozta: 

77/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja a Koszta-Sped Kft. részére, miszerint az Ecser 1328/1. hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonú bérelt területen a kft. vagyonvédelmi rendszert – infra kamera és 

sorompó -  építsen ki. 

A kérelemben megjelölt épület kialakításával kapcsolatban a testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy további egyeztetést folytasson a Kft.-vel pontosítsa az épület típusát. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan szennyvízcsatorna hálózatba történő 

bekötés vagy egyéb más lehetőség vonatkozásában egyeztessen a szolgáltatóval. Ennek 

eredményéről a következő ülésen tájékoztassa a testületet. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: -  vagyonvédelmi rendszer kiépítéséhez hozzájárulás ügyében azonnal 

- épület kialakítása, valamint szennyvízcsatorna rácsatlakozás ügyében 

folyamatosan 

 

15.)  Dr. Petky Ferenc képviselői javaslata 

 

Gál Zsolt polgármester:  Dr. Petky Ferenc képviselő írásban tett javaslatát felolvassa. Ezek 

alapján a testület bízza meg a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának 

előterjesztésével. A kiegészítő támogatásból az 56 millióval a bevétel csökkenjen, és a 

kiadási oldalon a felújítás, a beruházás 56 millióval csökkenjen.  A következő ülésre 

módosító javaslatot terjessze elő. Ez még indoklással is el van látva.  

Kéri a képviselő-testület álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Hosszú János képviselő: Támogatja a határozati javaslatot, mert indoklással alá van 

támasztva. Ezek tények, fogalmazott a képviselő úr. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Sajnálatos módon az a bevétel, amivel terveztünk, az nem jön be. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Úgy gondolja, hogy amit a felső vezetés ígért, hogy az 

adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok megkapják a támogatást. Bízik benne, 

hogy meg fogjuk kapni. Ha még sem ez az összeg, akkor ráérünk majd módosítani. 

 

Gál Zsolt polgármester: Honnan tudjuk, hogy 56 milliót biztosan nem fogunk kapni? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Volt egy sajtóközlemény, hogy nem 50 milliárddal számol az 

állam kompenzációként, csak 12 milliárddal. A 2000 fő alatti települések kapják meg, a 

3000 fő felettiek közül 30-40 kapja meg a támogatást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Elmondja azt is, hogy a sajtóértesüléshez képest mit mondott 

Navracsics Tibor úr és Tállai András úr. A 10 /2014. BM rendelet 112 millió Ft-ról beszél. 

Minden önkormányzat lakosságszám arányosan kapja meg a kompenzációt;  határidő nincs 

a rendeletben.  Azt, hogy mikor kapjuk meg pontosan nincs leírva. Egy sajtóközlemény nem 

alátámasztása bármelyik döntésnek.  Ha tudjuk, hogy pontosan 56 milliót kapunk, akkor 

majd módosítani fogjuk a költségvetésünket. De megint lehet módosítani egy újra kitalált 

számra.  Csökkentsük le a fejlesztést, beruházást? Miért pont azt? A 2014. évi 

költségvetésbe két helyen van hiány tervezet, ill. állami támogatás.  A működésre, terület és 

a fejlesztés felújításra 88 milliót terveztük. Erre lehetőséget ad a törvény, hogy a fejlesztési 
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támogatásra tervezhessünk.  Hogy befolyik-e vagy sem, még nem tudjuk. A magyarázó 

szövegben szerepel ezért az a kitétel, hogy ha az önkormányzat számláján lesz ez az összeg, 

akkor lehet elkölteni. A Magyar Kormány úgy határozott, hogy tervezhetünk állami 

támogatást.  Ha tudunk forrást biztosítani a beruházásainkra, és lesz pénzünk, akkor a 

terveket megvalósítjuk. Ezért tettük bele a rendeletbe a 23.§-t, hogy csak akkor költhető el 

ez az összeg, ha rendelkezésünkre áll. Ha kapunk egy hivatalos értesítőt, hogy ez az összeg 

rendelkezésünkre áll - Pl. Varga Mihály úrtól kapunk levelet, mint legutóbb 9 milliót 

átutalnak -,akkor ezt teljes mértékben elfogadja.  Ha egy ilyen írásos ígéretet kapunk a 

kormány tagjától, vagy államtitkári szinten, akkor tervezzük is. A pályázati forrás esetében 

is hasonló a helyzet.  Mindenki egyértelműen be tudja azonosítani, hogy ha a pénzügyi 

források rendelkezésre állnak, akkor van pénzünk. Most amikor még, nem a 112 millió, és 

nem 56 millió a hiányunk, hanem kb. 195, akkor nagyságrendileg mennyi csökkentést 

írjunk? Módosíthatjuk 56 millióval kevesebbre, de nem sok értelmét látja.  De ha mégsem 

kapjuk meg az egyéb állami támogatást, akkor újra csökkeni fog ez a tétel is. Jelen 

pillanatban működőképes az önkormányzat. Kéri az indokokat, hogy miért most fontos a 

módosítás? Már a februári ülésen is elmondta, hogy azt a tájékoztatást kapták Tállai András 

úrtól az érintett önkormányzatok, hogy 4 részre lebontva kapják meg a kompenzációt. Még 

nem tudható, hogy egyszerre kapják a kis települések, vagy elosztva. Ki fogják dolgozni a 

rendszert. A 12 milliárd szétosztható összeg egy részét osztották ki. A 10/2014-es BM 

rendelet alapján még kiegészítő állami támogatásra pályáztunk. Ez volt pl. a 9 millió, amit 

meg is kaptunk. Az ígéretek eddig betartásra kerültek, nem hiszi hogy később másképp 

láthatnánk. A 30-40 település nem szerepel a rendeletben és kiválasztott önkormányzatokat 

sem jelöl.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem tartotta reálisnak a 112 milliót, ezért nem szavazta meg a 

költségvetést. 

 

Gál Zsolt polgármester: Akkor még nem is volt szó a 112 millióról. Amikor az előterjesztés 

kiküldésre került még nem volt a birtokunkban ilyen információ. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Kéri a napirendi pont szavazását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Érthetetlennek tartja, hogy miért a 30-40 kiemelt települést hozza fel 

indoknak. Miért 56 milliót kell kivenni a költségvetésből és miért kell a fejlesztésből? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Volt egy minisztériumi sajtó közlemény Tállai András 

minisztertől a híradóban és az újságban. Állásfoglalásként értelmezte. 

 

Gál Zsolt polgármester: 30-40 kiválasztott önkormányzatban nem hallotta, hogy Ecser 

szerepel-e vagy az sem. A 112 felét kell betervezni?  Nem érti a célt. Azt sem mondta, hogy 

nem kapjuk meg az egészet. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  12 milliárd felét a 2000 fő alatti település kapja meg, a másik 

felét 30-40 település között osztják szét. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha utánaszámol, akkor az még csak 3 milliárd.  Azért van benne a 

költségvetésbe a mondat, hogy csak akkor költhető el, ha rendelkezésre áll. A tervezéskor 

úgy készült el a fejlesztési igénylista, ehhez próbál támogatást szerezni a testület. Ha a 

kiegészítő állami támogatásból kapunk 56-ot és a meglévő 88 millió fejlesztési hiányból 

levonjuk, akkor akár 32 milliót is írhatnánk. 



29 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A fejlesztés és felújítás összeadva 112 millió. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez nem igaz, ez az összeg összesen 205 millió.  A 112 millióról még 

szó sem volt a költségvetési tervezetben.  88 millió Ft kiegészítő állami támogatást írtunk 

elő a költségvetésünkbe. Ha mindenáron le akarunk vonni belőle, akkor a működésiből is 

levonhatjuk. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ha levonjuk a leírt összeget, akkor a bevételi oldalon 149 millió 

az állami támogatás. 

 

Gál Zsolt polgármester: Elolvassa a határozati javaslatot és abban nem szerepel, hogy melyik 

összegből vonta ki az 56 millió Ft-ot.   A fejlesztési soron nem 205 millió állami támogatás 

van, hanem 88 millió. A 205 nem teljes felújítási költség. De ebben van iparűzési adó és 

pénzmaradvány, valamint felhalmozott pénzeszköz állomány is.  Ezt levonva 88 millió Ft a 

tervezett állami támogatás.  Ha megkapjuk, akkor az iparűzési adóból kevesebbet kell 

fordítani erre és át tudjuk csoportosítani működésre. 

 

Horváth Tamás képviselő: Kérdése dr. Petky Ferenc képviselőhöz:  bármivel 

megalapozottabb lesz Ecser költségvetése, mint most, ha levonjuk az 56 milliót? Vagy ha 

magasabb a különbözet, akkor hitelesebbé, jobbá teszi azt? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Reálisabbá és hitelesebbé.  Irreális számokra épül a költségvetés. 

 

Horváth Tamás képviselő: Az elkölthető pénz ettől nem változik.  A 112 milliárdos összeg 

sehol nincs párban, miért nem 60 %- vagy akár 40 %-a. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A 2000 alatti településnek osztják fel, nekünk nincs esélyünk, 

hogy ezt most megkapjuk.. 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiegészítő támogatást fejlesztésre, felújításra 88-at terveztünk. 

 

Horváth Tamás képviselő: Ha kapunk egy levelet, hogy 56 milliót kapunk; és nem is 

várhatunk többet, valamint aláírja olyan személy, aki hiteles: Akkor teljesen elfogadott, 

hogy csökkentsük a költségvetésünket. Volt egy sajtótájékoztató, erre alapozva a 

költségvetéskor tervezet számokat változtassuk meg? Ugyanannyi esélye van annak a 

számnak, mint a mostaninak. 

 

Hosszú János képviselő: Az egész költségvetésünk egy lufi, megalapozatlan. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez felháborító kijelentés, nem fogadja el. A 4/2014. kormányrendelet 

szerint nem lehet az önkormányzat költségvetése mínuszos.  A magyar kormány által 2013. 

novemberben meghozott rendelkezés szerint kiegészítő állami támogatás tervezhető. Ennek 

megfelelően elkészítettük a költségvetést.  Nem voltak az I. fordulóban fejlesztési, felújítási 

költségek.  Azért, hogy lássuk, mi a tényleges tartalom. A II. fordulóban 205 milliót 

terveztünk, abban az esetben, ha lesz pályázati forrás, vagy kiegészítő támogatás.  Ha nem 

tesszük bele, akkor nem is pályázhatunk ilyen támogatásra. Azt gondolja, hogy nem 

megfelelő inkorrekt megjegyzése volt Hosszú úrnak.  Alapból egy leegyszerűsített 

költségvetést készítettünk, de a bevétel lehetőséget nem hagyhatjuk ki. Ha nem tesszük bele, 

hogy  az e-útdíj bevezetése miatt csökkent az iparűzési adó bevételünk, akkor most nem 

kaptunk volna 9 milliót.  Ha 112-ből 56-ot vagy 24-et adunk, akkor a 205 millióból lejön a 
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már megkapott 9 millió és valamennyi.  Ha ténylegesen megkapjuk, akkor fel tudjuk 

használni. 

 

Hosszú János képviselő: E-útdíjnál mindenki tudja, hogy a kormány minden önkormányzatnál 

realizálja ezt az összeget. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem tervezhettük a költségvetésbe ezt a számot sem, csak a sajtóban 

elhangzott volt. Annyi ígéret volt már. Pontosan azért került bele az a mondat a 

költségvetésbe, ha nem folyik bele a költségvetésbe az összeg, akkor nem költhető el. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A közhatalmi bevételek összesen 205.582 eFt. Az 

adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatként 112 millió Ft kompenzáció ezek 

szerint jár nekünk. Az a kérése, hogy nézzenek utána polgármester és a jegyző, hogy reális-

e a 112 millió Ft-os kérelem, vagy csak 56 millió. Ha nem így van, akkor módosítsuk. 

 

Gál Zsolt polgármester: A költségvetés 205 millió Ft, a kiegészítő támogatásból tervezett rész 

nem 112 millió, hanem 88 millió.  Nem is volt még akkor erről szó.  Semmit nem 

számoltunk mi ekkora összegről. Nem is szerepel a költségvetésben. Amikor terveztük, 

akkori információnk szerint a bevételi oldalon 205 millió van.  Fejlesztésre, felújításra 88 

millióról beszéltünk. Egy héttel később tudtuk meg az összeget, mint ahogy az előterjesztés 

elkészült.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A költségvetési napirendi pont előtt szavaztunk erről.  

 

Gál Zsolt polgármester: Igen, arról szavaztunk, hogy indulunk a támogatásért. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Úgy emlékszik, hogy be van tervezve a 112. 

 

Gál Zsolt polgármester:  117 millió a működés; és a fejlesztés, felújítás 88 millió.  

Amennyiben kapunk 112 milliót, akkor 88 millión felüli részét át tudjuk működésre adni. 

Amikor arról beszéltünk, hogy indulunk a támogatásért, még nem volt erről ismeretünk. 

Azt, hogy a 112 milliót vagy felét vegyük le, attól a költségvetésünk nem lesz sem jobb, 

sem rosszabb.  Nem tudjuk, hogy a működésre a 117 millióból mennyit kapunk meg. Eddig 

9 milliót kaptunk.  Nem tudható előre, hogy ez mekkora összeg lesz. A költségvetésünk 

mennyire megalapozott: a pénzügyi csoport kellően előkészítette, a könyvvizsgáló 

megnézte.  Azt hogy mekkora összegről lesz szó, nem ismert. 2014. II. 6-án kiadtak egy 

rendeletet, hogy tervezhetünk támogatást. Erről majd lesz döntés – március 24-én –, ezek 

után pontosan tudni fogjuk, hogy mekkora összeget kapunk. A többi kiegészítő pénzről 

végképp nem tudunk dönteni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az volna kérése, hogy figyeljünk, oda, ha van hivatalos 

közlemény, mint az APEH esetében, akkor a költségvetést módosítsuk. 

 

Barta Zoltán jegyző: A miniszter döntéséről kapunk egy pontos értesítést. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdése dr. Petky Ferenc képviselőhöz, hogy a javaslatát szavaztassa-

e meg a testülettel? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Úgy gondolja, hogy erről most nem kell szavazni. 
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16.) Beszámolók 

a) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: Nagy változás nem történt.  A kiküldött anyag a számlaegyenleg.  Az 

előbbi egyeztetésnél elmondta a 9 millió Ft támogatás a költségvetési hiányunkat csökkenti. 

Reméli, hogy a többi csökkentő tényező is megjelenik. Szavazásra bocsátja a polgármesteri 

beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

78/2014.(III.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  -- 

 

Horváth Tamás képviselő: -- 

 

17.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Érdeklődne arról, hogy a további járdaépítések hogyan történnek? 

Mit építünk és cserélünk? 

 

Gál Zsolt polgármester: Decemberi ülésen szavaztunk a járda-javításokról. Ezt végezték el az 

EKO Kft. dolgozói. A legrosszabb járdaszakaszok és a buszmegálló felújítás készült el.  

Jelenleg össze van írva az öregfalu részen a rossz állapotban lévő járdákról egy lista, ezt 

kiegészítjük a tavasz során.  Hibás részt javítjuk ki. Két járda építésére elegendő anyagunk 

van, amit a fővárostól kaptunk. Ez kb. 1200 m
2
 –re elegendő. Ez a szám nem pontos, mert 

van benne sérült járdalap is.  Jelenleg csak javítás lesz. Ez is úgy, ha belefér az EKO Kft. 

költségvetésébe, ha nem elegendő akkor előterjeszt egy javaslatot. 

 

Hosszú János képviselő: Mennyi közmunkás lesz, milyen beosztásban? 

 

Gál Zsolt polgármester: Erről információnk nincs, ill. mindig más információt kapunk. 

Jelenleg 10 fő közcélú munkást foglalkoztathatunk két hónapig. 

 

Barta Zoltán jegyző: A munkaügyi központ elmúlt napokban mérte fel az igényeket. Ők is itt 

tartanak.  A téli közmunkába még lehet foglalkoztatni 10 főt, egyháznak 1 főt.  Vannak még 

5-en, akik képzésre járnak Maglódra.  Mai napon érkeztek az értesítések, hogy márciusban 

véget ért a képzés, vissza kell foglalkoztatni 30 napra.  A következő információt kaptuk 

pénteken, hogy fel kellett mérni, a szóba jöhető állományból ki kíván képzésre menni és 

milyen képzés legyen.  

 

Hosszú János képviselő: A Kálvárián nagyon rossz állapotban vannak az utak. Egy jó 

minőségű rakodó gépet vett az önkormányzat és ennek ellenére a makadám út karbantartás  
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