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Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án 

18.05  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) 

 Pokornyi Róbertné  pü.csop.vezető 

 

Meghívottként megjelentek: Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető,  Kun Attila  

EKO Kft. ügyvezető, dr.Gózony Gábor  Felügyelő Bizottsági tag, Turcsik 

István Felügyelő Bizottsági tag, Dévényi Gáborné művház igazgató 

 

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

határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

1.)  Ecseri Konyha beszámolója 

 Egyeztetés a szeptembertől bevezetendő OÉTI ajánlásról és a térítési díjakról 

2.)  Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 

3.)  A Gyömrő és Térsége  Víziközmű Szolgáltató Kft.  2013. éves beszámolója 

4.)  Az EKO Kft.  2013. éves beszámolója 

5.)  Az EKO Kft. működési támogatásának módosítása 

6.)  Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetőjének kérelme 

7.)  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

8.)  A Művelődési Ház nyári nyitvatartása 

9.)  Majális értékelése 

10.)  Várossá nyilvánítási pályázat előkészítése 

11.)  Szerződés kötése a Goodwill Consulting Kft.-vel  az „Európa a polgárokért Program 

2014-2020. Testvérváros-projektek 2014. év” pályázatra 

12.)  Radnai Máté   településrendezési szerződés előkészítése 

13.)  Bp. XVII. kerületi szennyvíz-átemelő telep vízellátása; hozzájáruló nyilatkozat 

14.)  Emlékmű létesítése a temetőben a II. világháborúban elesettek tiszteletére 

15.)  Kovács Arnold  pszichológus irodahasználati engedély hosszabbítása 

16.)  Pest Megyei Díjak odaítélésére javaslat 

 - Kulturált Települési Környezet Díj 

 - Pest Megye Építészeti Nívódíja 

 - Pest Megye Környezetvédelméért Díj” 

17.)  Ecserért Kitüntetésekre javaslat Zárt ülés! 

18.)  Csapó Attila (Ecser, Rákóczi u. 65.) közműfejlesztési hozzájárulás  

 részletfizetési kérelme Zárt ülés! 

19.)  Elővételi jog gyakorlásáról szóló döntések   Zárt ülés! 

20.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 



 b) Bizottsági beszámolók 

21.)  Képviselői kérdések, vélemények 

22.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt  polgármester: Később érkeztek anyagok, melyek testületi döntést igényelnek. 

Javasolja ezen pontok megtárgyalását: 1.) A Koszta-Sped Kft. kérelme; 2.) Az M0 zajvédő 

fallal kapcsolatos ügy; 3.) A Rákos-mezeje AGRO Kft. kérése; 4.) Az Ecser Sport Egyesület 

labdarúgó csapatának kérelme; ezeket zárt ülést megelőzően kerülnének tárgyalásra. 

Érkeztek még 5.) Óvodai felvételi kérelmek; valamint 6.) Kemerle Imréné kérelme, 

melyekről zárt ülésen kell dönteni. Az 5. pont címét módosítaná: Az EKO Kft. nem 

működési támogatásának módosítása, hanem támogatásának kiegészítése. Az anyagok az 

érkezésük sorrendjében kerültek kiküldésre. A meghívóban szereplő pontokban az alábbi 

módosítást javasolja:  

1.)  Ecseri Konyha beszámolója 

 Egyeztetés a szeptembertől bevezetendő OÉTI ajánlásról és a térítési díjakról 

2.)  Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 

3.)  A Gyömrő és Térsége  Víziközmű Szolgáltató Kft.  2013. éves beszámolója 

4.)  Az EKO Kft.  2013. éves beszámolója 

5.)  Az EKO Kft. működési támogatás kiegészítésének módosítása 

6.)  Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetőjének kérelme 

7.)  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

8.)  A Művelődési Ház nyári nyitvatartása 

9.)  Majális értékelése 

10.)  Várossá nyilvánítási pályázat előkészítése 

11.)  Szerződés kötése a Goodwill Consulting Kft.-vel  az „Európa a polgárokért Program 

2014-2020. Testvérváros-projektek 2014. év” pályázatra 

12.)  Radnai Máté   településrendezési szerződés előkészítése 

13.)  Bp. XVII. kerületi szennyvíz-átemelő telep vízellátása; hozzájáruló nyilatkozat 

14.)  Emlékmű létesítése a temetőben a II. világháborúban elesettek tiszteletére 

15.)  Kovács Arnold  pszichológus irodahasználati engedély hosszabbítása 

16.)  Pest Megyei Díjak odaítélésére javaslat 

 - Kulturált Települési Környezet Díj 

 - Pest Megye Építészeti Nívódíja 

 - Pest Megye Környezetvédelméért Díj” 

17.)  A Koszta-Sped Kft. kérelme 

18.) Az M0 autópálya zajvédő fallal kapcsolatos ügy 

19.)A  Rákos-mejeze AGRO Kft. kérelme. 

20.)  Az Ecseri Sport Egyesület labdarúgó csapatának kérelme 

21.) Óvodai férőhely iránti kérelem Zárt ülés! 

22.)  Kemerle Imréné kérelme Zárt ülés! 

23.)  Ecserért Kitüntetésekre javaslat Zárt ülés! 

24.)  Csapó Attila (Ecser, Rákóczi u. 65.) közműfejlesztési hozzájárulás  

 részletfizetési kérelme Zárt ülés! 

25.)  Elővételi jog gyakorlásáról szóló döntések   Zárt ülés! 

26.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

27.)  Képviselői kérdések, vélemények 

28.)  Egyebek 



Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.  A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 

módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

1.)  Ecseri Konyha beszámolója 

 Egyeztetés a szeptembertől bevezetendő OÉTI ajánlásról és a térítési díjakról 

2.)  Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 

3.)  A Gyömrő és Térsége  Víziközmű Szolgáltató Kft.  2013. éves beszámolója 

4.)  Az EKO Kft.  2013. éves beszámolója 

5.)  Az EKO Kft. működési támogatás kiegészítésének módosítása 

6.)  Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetőjének kérelme 

7.)  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

8.)  A Művelődési Ház nyári nyitvatartása 

9.)  Majális értékelése 

10.)  Várossá nyilvánítási pályázat előkészítése 

11.)  Szerződés kötése a Goodwill Consulting Kft.-vel  az „Európa a polgárokért Program 

2014-2020. Testvérváros-projektek 2014. év” pályázatra 

12.)  Radnai Máté   településrendezési szerződés előkészítése 

13.)  Bp. XVII. kerületi szennyvíz-átemelő telep vízellátása; hozzájáruló nyilatkozat 

14.)  Emlékmű létesítése a temetőben a II. világháborúban elesettek tiszteletére 

15.)  Kovács Arnold  pszichológus irodahasználati engedély hosszabbítása 

16.)  Pest Megyei Díjak odaítélésére javaslat 

 - Kulturált Települési Környezet Díj 

 - Pest Megye Építészeti Nívódíja 

 - Pest Megye Környezetvédelméért Díj” 

17.)  A Koszta-Sped Kft. kérelme 

18.) Az M0 autópálya zajvédő fallal kapcsolatos ügy 

19.)A  Rákos-mejeze AGRO Kft. kérelme. 

20.)  Az Ecseri Sport Egyesület labdarúgó csapatának kérelme 

21.) Óvodai férőhely iránti kérelem Zárt ülés! 

22.)  Kemerle Imréné kérelme Zárt ülés! 

23.)  Ecserért Kitüntetésekre javaslat Zárt ülés! 

24.)  Csapó Attila (Ecser, Rákóczi u. 65.) közműfejlesztési hozzájárulás  

 részletfizetési kérelme Zárt ülés! 

25.)  Elővételi jog gyakorlásáról szóló döntések   Zárt ülés! 

26.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

27.)  Képviselői kérdések, vélemények 

28.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.)  Ecseri Konyha beszámolója 

 Egyeztetés a szeptembertől bevezetendő OÉTI ajánlásról és a térítési díjakról 

 

Gál Zsolt polgármester: A konyha beszámolója 2013. évről szól. Két meghívottunk van, mert 

az élelmezésvezetői munkakör betöltése időközben változott. Az előző évben még Farkasné 

Völgyi Viktória irányította a konyhát. Ez évben pedig Földváryné Martinovics Mónika vette 

át ezt a feladatot. A kiküldött anyagból látható, hogyan működött a konyha, ill. a hosszú 

időn keresztül fennálló nagymértékű hiányt 3,7 millióra sikerült lecsökkenteni. Az állami 



finanszírozási rendszer is átalakult, melynek még nem látjuk a kimenetelét. Most az elmúlt 

időszakról, 2013. évről van szó. 

 

Hosszú János képviselő: Két kérdése, észrevétele van a témában. Hiányos a beszámoló, mert 

hiányzik belőle az a kimutatás, mely tartalmazza 2013. évben megfőzött adagszámot; 

mennyi egyszeri, kétszeri, ill. háromszori étkezést állítottunk elő. Az írásos anyag szerint 

31.541 eFt a tényleges bevétel. A visszaigényelt Áfa-val együtt jött ki ez az eredmény? 

 

Pokornyi Róbertné pü. csop. vezető: Igen. 

 

Hosszú János képviselő: A 28.597 eFt a bevétel bruttó, aminek az Áfa vonzata 6.079 eFt. A 

kiadási oldalnak az Áfája 7.505 eFt. A kettő összeg közötti különbség eltér az adóhatóságtól 

visszaigényelt Áfától. Ez miből adódik? 

 

Pokornyi Róbertné pü. csop. vezető: Nem minden áfát lehet visszaigényelni. Az 

Államháztartásnál nem úgy működik, mint egy vállalkozásnál. Bizonyos bevételek esetében 

arányosítással lehet csak visszaigényelni. 

 

Hosszú János képviselő: Itt jóval több az Áfa, mint amennyit ezek szerint vissza lehetett volna 

igényelni. Hogyan nőtt meg 2,8 millióra ez a tétel? 

 

Pokornyi Róbertné pü. csop. vezető: Erre a kérdésre írásban fog válaszolni. Jó lett volna, ha 

ez a kérdés a tegnapi bizottsági ülésen felvetődik, mert akkor most felkészülten tudna erre 

felelni. 

 

Farkasné Völgyi Viktória volt élelmezésvezető: Az adagszámok el lettek küldve a 

beszámolóhoz kapcsolva. 

 

Hosszú János képviselő: Nem kaptuk meg. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ő sem kapott ilyen anyagot. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés és további észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra 

bocsátja a konyha 2013. évi beszámolóját.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

129//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az Önkormányzati Konyha 2013. évi  

beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Földváryné Martinovics Mónika  élelmezésvezető 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezen a napirendi ponton belül a címben szerepel még egy téma: 

egyeztetés a szeptembertől bevezetendő OÉTI ajánlásról.  Ebben az évben sokat beszéltünk 



már róla, a Pénzügyi Bizottsági ülésen kiosztásra került a táblázat. A szeptembertől 

bevezetésre kerülő közétkeztetési rendszer az OÉTI tábla ajánlása szerint kell, hogy 

működjön. A most kiküldött anyag több szinten egyeztetve lett. Ezek a számok már talán jók 

lehetnek. Már csak azért is, mert folyamatosan változik a jogszabályi háttér. Nem tudjuk, 

hogy a beszedett díjból tudjuk-e finanszírozni a beszerzési költségeket. Egyelőre 

előfinanszírozottan kapjuk a működési költségre az állami finanszírozást. A 

bizonytalanságot az okozza, hogy nem tudjuk, a különböző alapanyagok, összetevők 

változásával milyen változás lehet az értékben? Hozzávetőleges értékkel tudunk csak 

dolgozni. Jelen pillanatban az előírt mennyiséget és alapanyagot felhasználva dolgozunk. A 

nyár folyamán ebben a kérdésben is döntést kell hoznunk. Ezért osztotta most előre ki a 

táblázatot. Az időközben felmerülő kérdésekre a lehetséges válaszokat megadva, már 

előkészítve tárgyalják meg a térítési díjakat. Szeptemberi bevezetéssel a díjakat meg tudjuk 

szavazni. Bizottsági döntés nem volt. Most csak tájékoztató jelleggel számolt be a 

testületnek.   

 

Földváryné Martinovics Mónika és Farkasné Völgyi Viktória 18.15 órakor távoznak az 

ülésről. 

 

2.)  Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A közterület használatáról szóló rendeletünk már többször napirendre 

került. Beszéltünk róla, hogy milyen módon lehetne térítésmentesen engedélyezni az 

őstermelők, ill. a helyi lakosok által megtermelt terményeknek a házaik elé történő 

kihelyezését értékesítés céljából. 

 

Barta Zoltán jegyző: Kiegészítése nincs, az írásbeli előterjesztés mindent tartalmaz. 

 

Gál Zsolt polgármester: Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést; szavazásra bocsátja a 

rendelet módosítást. 

 

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

alábbi rendeletet: 

8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendeletét 

a közterület használatáról és rendjéről szóló 5/2005.(III.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

1.§  A rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni … 

j.)  alkalmi-, idényjellegű-, mozgó árusítás végzéséhez (kivéve a 11. § k) pontjában 

foglaltakat). 

2.§  A rendelet 11. §-a kiegészült a k) ponttal 

„Az állandó jellegű alanyi mentesség illeti meg … 

k)  a helyi lakost, ha a saját maga által termelt terméket az ingatlana előtti közterületen 

legfeljebb 2 m
2
 területet elfoglalva árusítja.” 

3.§  A rendelet 17. §-a hatályát veszti. 

4. §  E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 

 



3.)  A Gyömrő és Térsége  Víziközmű Szolgáltató Kft.  2013. éves beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: A Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft-ből történő sikeres 

kiválásunkról már beszéltünk. Ez a napirend a tavalyi évvel kapcsolatos beszámoló 

engedélyezése, ill. hozzájárulása, melyet a kft. vezetője benyújtott, ill. a könyvvizsgáló is 

jóváhagyott. A kft. mérlegének elfogadása a Gyömrő testület részéről megtörtént. Ezt kell 

megerősítenie a mi testületünknek. A kiküldött anyagból látható, hogy a beszámoló 

június 4-én érkezett. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja 

elfogadni a beszámolót. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel nem történt, szavazásra bocsátja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

130//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 

2013. évi beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.)  Az EKO Kft.  2013. éves beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: Több meghívott vendégünk is van a témában: a Kft. vezetője, 

Felügyelő Bizottsági elnöke és egyik tagja. Amennyiben lesz kérdés, akkor kéri, hogy 

válaszoljanak. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett 

javasolja elfogadásra az EKO Kft. beszámolóját. 3 kérdés volt az ülésen, melyet Hosszú 

János képviselő úr feltett. Ezeket átnézte, de Gál Zsolt polgármester úr már tegnap 

megválaszolta. Hosszú úr szerint a tulajdonosi határozat nélkül nem járhatott volna el a 

polgármester. Az alapító okiratban egyértelműen szerepel, hogy a ő képviseli az 

önkormányzatot, tehát aláírhatta minden gond nélkül a beszámolót. A taggyűlési 

jegyzőkönyv és az alapítói határozat jogi fogalmában lévő különbségre vonatkozóan volt 

még egy kérdés. Itt valószínűleg hibáztunk abban, hogy az egy személyes kft.-nél nem 

taggyűlési jegyzőkönyvnek hívják, hanem alapítói határozatnak. Ez valóban így van. 

Beszéltem egy jogásszal, ő azt mondta: Igazából, ha tartalmában az elemeinek megfelelő és 

a taggyűlési határozat a taggyűlési jegyzőkönyvnek elnevezett határozat a tulajdonosnak az 

akaratát érvényesíti, akkor különösebb jogi aggályt nem jelent. Ez nem akadály, hogy a 

fejlécen nem alapítói határozat van, hanem taggyűlési jegyzőkönyv.  Tartalmi elemében 

megfelelő, a tulajdonos akaratát képviseli, egyébként nem írta volna alá a polgármester.  

Ezeket írta fel magának.  Volt még a beszámolóhoz pár kérdés részletekről.  Jutalékkal, autó 

szervízeléssel.   

 

Gál Zsolt polgármester: Természetesen ő is megkérdezte a jogászainkat. A Felügyelő 

Bizottság az egyszemélyes tulajdonos döntésével tényszerűen létrejött. A változás 

bejegyzést meg kell tenni.  A tulajdonosi jogok gyakorlója az alapító okirat 2. pontja szerint 

továbbra is a polgármester. Egy személyi tulajdonos az önkormányzat az alapító okirat 



elfogadásával egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy képviselje és a jogokat gyakorlja.  

Ugyan így jártunk el a  Gyömrői Víziközmű Szolgáltató Kft.-nél, a DPMV-nél , a 

Csatornatisztító cégünknél is ugyanígy jártunk el, itt is az önkormányzat tulajdonos és a 

polgármester a képviselője. Ennek jogi akadálya nincs. A hiányosságot természetesen 

pótoljuk. A beszámoló szempontjából nem jelentős probléma. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A napirenddel kapcsolatban kérdése, hogy hány napirend lesz az 

EKO Kft.-vel? 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő három pont, a 4, 5, 6. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A mérleggel kapcsolatban mennyi napirend lesz? 

 

Gál Zsolt polgármester: A 2013. éves beszámoló a 4-es napirendi pont. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Két hónappal ezelőtt Horváth képviselő társamtól kérdeztem, 

hogy  a 174/2012.(VII.30.) számú  testületi határozat szerint az ügyvezető igazgató 

munkaszerződésében az szerepel, hogy saját használatú gépkocsi használatra EKO Kft.-ben 

kap hozzájárulást. Azt kérdezte, hogy a Re-Műv-Ka Kft. cég autóját használja Kun Attila, 

van-e erről szerződés, ill. saját gépkocsivezetője van-e?  Erre eddig választ nem kapott. 

 

Horváth Tamás képviselő: De rögtön kapott választ. Attila valóban kap üzemanyag 

hozzájárulást saját autó használatra. A Re-Műv-Ka Kft. tulajdonában lévő gépjárművet az 

EKO Kft.  nem használ, Kun Attilának személyi sofőrje nincs, vagy ha mégis, akkor azt azt 

nem az EKO Kft.-ben oldja meg. Petky doktor úr, ha Trepák Ferencre gondolt, ő nem az 

EKO Kft-ben, hanem Attilának  a saját cégében dolgozik. Ez a cég rendezvényszervezéssel 

foglalkozik és erre használja ezt az autót. Előfordul, hogy az Attilával együtt érkezik és 

együtt távozik; de ez szerinte nem azt jelenti, hogy személyi sofőrje van. De ha még is van, 

akkor sincs semmi köze az EKO Kft.-hez.  A sorszám biztos most hangzott először, de 

valószínűsíti, hogy ebben van a munkaszerződés leszabályozva. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Megnyilatkoztatná az ügyvezető urat, hogy tényleg így van-e? 

Mert a Re-Műv-Ka egy cégautót használ. 

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: dr.Petky Ferenc képviselő úr rosszul tudja. 

Ezek a gépjárművek a saját nevén vannak, az ő tulajdona. A Re-Műv-Ka Kft-nek nincs 

gépjárműve.  

 

dr.Petky Ferenc képviselő: Gépkocsivezetője van-e? 

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Alkalmazottja van. Tett egy felajánlást írásban 

akkor, amikor a jegyző úr kérte, hogy minden intézményvezető próbáljon meg spórolni a 

költségeken. Erről szóló nyilatkozatát eljuttatta a Polgármesteri Hivatalba is, miszerint ezt a 

gépkocsit és egy embert – jó példaként – ingyen, térítésmentesen Ecser rendelkezésére 

bocsátja. Ezt akkor biztosítja, amikor nem ütközik a kiállítási munkáival. Abban bízott, hogy 

másoktól is érkezik ilyen felajánlás. Nagyobb munkáknál pl. útmunkánál egy ingyenes 

elszállítás micsoda spórolás lehetne. Továbbra is fenntartja ezt a felajánlását, és ez Ecsernek 

nem kerül egy fillérjébe sem; ez csak neki költség.  

Petky doktor közbevetésére válaszol: Trepák Ferencnek a Re-Műv-Ka Kft.-ben van 

munkaszerződése. De szerinte ehhez a képviselőnek nincs köze. Az írásbeli felajánlásából 



egy példány le van fűzve a kft.-ben és a Hivatalban is a jegyző úrnál, valamint nála is van 

egy példány Abban a reményben tette a felajánlást, hogy lesz ennek követendő példája. 

Ennek költségét saját zsebből állja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szeretné kiegészíteni az elhangzottakat. A IV. 15-ei jegyzőkönyvből 

idézi Petky doktor úr kérését „A Felügyelő Bizottság számoljon be a következőről: az EKO 

Kft-nek az ügyvezetése használ-e magántulajdonú, ill. céges gépjárművet, alkalmazottat? 

Vagy használ-e nem az EKO Kft., vagy önkormányzat tulajdonában lévő gépet, autót?  Ha 

van ilyen, van–e erről szerződés?  Az EKO Kft. vezetője alkalmaz-e személyi sofőrt, 

gépkocsivezetőt?” Erre ő azt a választ adta: „Azt most konkrétan ki tudja jelenteni minden 

elhangzott kérdésre, hogy nem.”  Szerinte most nem ezzel kell foglalkozni. Az EKO Kft-nek 

a Re-Műv-Ka Kft.-vel nincs szerződése, az ott dolgozó embernek az EKO Kft.-vel nincs 

szerződése; a Re-Műv-Ka Kft.-nél áll alkalmazásban. De ehhez ennek a képviselő-

testületnek nincs semmi köze. Most térjünk vissza a meghívóban szereplő napirendi 

pontunkhoz az EKO Kft. 2013. évi beszámolójához. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Úgy gondolja, hogy képviselőként felteheti a kérdéseit, és ez az 

EKO Kft. működésével összefügg. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez a Re-Műv-Ka Kft.-vel van kapcsolatban. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Annak idején Horváth Tamás azt mondta, hogy ennek utánanéz 

és megadja rá a választ. 

 

Horváth Tamás képviselő: Meg is kapta rá akkor és jelenleg is a választ.  Ott is elhangzott. 

Akkor vissza is kérdezett, hogy arra gondol-e: Kun Attilának van egy személyi sofőrje, akit 

az EKO Kft. foglalkoztat?  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Igen egészen pontosan erre gondolt.   

 

Horváth Tamás képviselő: Akkor is egész biztosan kijelentette, határozottan nincsen. Az 

egész felvetés abszurd. Tény, nem tárgyaltunk a következő ülésen erről. De reméli, hogy a 

mostani válasz kielégítő? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Kijelenti-e Kun Attila, hogy a Re-Műv-Ka kft. ügyvezető 

igazgatója?   

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Ez a Re-Műv-Ka Kft. ügye, most nem erről 

kellene tárgyalni. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ehhez most mi közünk van? Ez az ő magán vállalkozása. 

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: A személyes dolgairól nem szeretne 

nyilatkozni. Kezd sértő lenni Petky doktor úr hozzáállása.   

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ő úgy tudja, hogy két cégben egy személy nem lehet ügyvezető 

igazgató.  Tulajdonos lehet, de nem ügyvezető. 

 



Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke, meghívott: Ez nem így van. Egy 

személy törvényesen több cégben is lehet vezető. Ő saját maga 4 cégben van ügyvezető 

igazgató és tulajdonos. 

Kisebb vita a képviselők között. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Beszéljünk arról, ami a napirend. 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke: Van-e olyan alapszabály, vagy 

rendelkezés – amiről ő nem tud - amely megtiltja, hogy az ügyvezetőnek magán sofőrje 

legyen?  Ha ez nincs leszabályozva, akkor nincs akadálya. Nincs miről beszélni. 

 

dr. Petky Ferenc képviselő: Ő nem is ezt kérdezte. Mivel testületi ülésen vagyunk, kérdése a 

polgármesterhez, hogy megszavaztatta-e külső személy hozzászólását? 

 

Gál Zsolt polgármester: Dr. Gózony Gábor hozzászólását nem kell külön megszavaztatni, 

mert  a Felügyelő Bizottság elnökeként meghívott a napirendhez. 

 

dr.Petky Ferenc képviselő: Ő csak azt kérdezte, hogy van-e neki gépkocsivezetője és van-e 

neki munkaszerződése? 

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: A Re-Műv-Ka Kft-nek több alkalmazottja is 

van. 

 

Gál Zsolt  polgármester:  Erre nem kell válaszolnia. 

 

Kun Attila EKO Kft. ügyvezetője, meghívott:  Azért válaszol, mert újra és újra ez a kérdés. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Arra a személyre vonatkozóan, akit Petky doktor úr megjelölt, 

egyértelmű a válasz: az EKO Kft.-vel nincs szerződése. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az ügyvezetőnek feltett néhány kérdést? 

 

Gál Zsolt polgármester: Erre ő szeretne válaszolni. Egyeztetett a jogászainkkal. Az EKO Kft. 

ügyvezetője az önkormányzat képviselő-testületének beszámolási kötelezettséggel tartozik.  

A beszámolási kötelezettsége a képviselő-testület felé lehet; csak a testület 

felhatalmazásával lehet kérdéseket, indítványokat feltenni.   A jogászaink egyöntetű 

véleménye az volt, hogy ha ilyen jellegű kérés érkezik, akkor azt hozzá kell irányítani. Ő 

fogja  továbbítani a Kft. felé, ha szükségesnek látja. Kéri a képviselőktől, hogy tartsuk be ezt 

a szabályt. Ezzel megfelelünk az önkormányzati törvénynek is.  A feltett kérdésekre a 

kiküldött anyagban benne van a válasz.  Minden támogatást, amit az önkormányzat ad a 

Kft.-nek mindig megszavazta a testület; az önkormányzat és az EKO Kft. közötti 

szerződéseinek is, a kifizetéseket, és most a beszámolóját is. Ezért pontosan benne van 

milyen pénzt adtunk át az EKO Kft-nek, és azt milyen formában tettük. Ez tartalmazza a 

testületi jegyzőkönyveink is. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Csak az a probléma, hogy erről írásos beszámoló sosincs. 

 

Gál Zsolt polgármester: De minden egyes testületi ülésen megbeszéljünk, hogy mennyi pénzt 

kapott az EKO Kft. 2012. óta minden évben a támogatást is megszavazta a képviselő-

testület, a szerződéskötéseket is, és  minden egyéb kifizetést is megszavaztak.  Ebben az 



esetben a kft.-hez kerülő összegekről is mindig döntöttünk. Petky doktor úr azt kérte, hogy 

mutassa ki milyen pénzeket adunk át a kft.-nek?  Ezek benne vannak a testületi anyagban. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ő erről írásos beszámolót sosem kapott. Lehet, hogy az 

egyebekben valahol elhangzott. Általában az szokott elfordulni, hogy a polgármester kér egy 

keretösszeget a kft. részére. De azt, hogy egy-egy munka pontosan mennyibe került, nem 

kapunk választ. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem is kérte még eddig senki. A mostani beszámolóban 30 oldalon 

fel van sorolva, hogy az EKO Kft. mi mindent látott el. A mérleg beszámolóban pedig 

szerepel, hogy mennyi pénzből valósult. Petky doktor közbevetett kérdésére válaszol: Ha a 

beszámolóhoz tartozik, akkor felteheti a kérdését. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Van egy konkrét cég, akinek 6 db megrendelése volt az EKO 

Kft. irányába. Most nem találja a nevét a feljegyzései között.  Ezt a kérdést visszavonja. 

Érdeklődne továbbra is a beszámolóval kapcsolatban. Többen vannak jelen, akik 

cégtulajdonosok és többeknek van pénzügyi szakképesítése; a Felügyelő Bizottság elnöke is 

egy pénzügyileg képzett személy. Mindenki tudja, akinek cége van, hogy idén június 2-án 

24.00 óra volt a mérleg beadási határideje.  Nem ért egyet azzal a felvetéssel, amivel dr. 

Gózony Gábor mondott, ill. a polgármester mond. Nem szükséges képviselő-testületi 

határozat, hogy a mérleg beszámoló elfogadásra kerüljön. Azt gondolja, hogy képviselő-

testületi határozatra mindenképpen szükség van. Ráadásul az EKO Kft. egy személyes 

tulajdonosa nem a polgármester, hanem a képviselő-testület és neki tartozik beszámolással. 

Azt várta, hogy lesz rendkívüli vagy bármilyen ülés még a beadást megelőzően. De ez a 

rendkívüli ülés nem került összehívásra.  Hosszú János képviselő többször jelezte, hogy a 

mérleg beadási határideje és a beszámoló kapcsán minden rendben lesz? Ezzel szemben a 

testületi ülés nem került összehívásra. Azóta tudjuk, hogy ténylegesen nem került sor 

rendkívüli ülés összehívására. Megpróbáltunk 3-an képviselők – dr. Petky Ferenc – Hosszú 

János -Jármai Zoltán – írásban is egy rendkívüli ülést összehívni. A Jegyző úr arról 

tájékoztatta őket hétfőn 18 órakor a Polgármesteri Hivatal előtt, hogy nem lesz testületi ülés, 

mert a polgármester nem hívja össze.  Azért kezdeményezték az ülést, hogy a mérleg 

beadása előtt lehetősége legyen, hogy a képviselő-testület, mint egy személyes tulajdonos 

megtárgyalja a beszámolót. Erre nem került sor. A Polgármesteri hivatal előtt megjelent dr. 

Gózony Gábor a Felügyelő Bizottság elnöke és saját vehemens stílusában közölte velük, 

amennyiben van Felügyelő Bizottság a cégben, és aszerint elfogadható a mérleg, akkor a 

polgármester egy személyben aláírhatja a taggyűlési jegyzőkönyvet és a mérlegbeszámolót .  

A benyújtott adatok alapján a 2013. évi beszámoló már V. 28-án szerdán került benyújtásra. 

 

Gál Zsolt polgármester és 

Kun Attila EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Május 30-án 8.01 órakor lett benyújtva. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Ebben a közzétételben az EKO Kft.-nek taggyűlése március 6-án 

összehívásra került. Ezen Kun Attila ügyvezető és Gál Zsolt polgármester vett részt. Itt  

megtárgyalták egymással a beszámolót és a polgármester egy személyben meg is szavazta. 

Igaz a kft. könyvelője az önkormányzat honlapján közzétett egy javítást, melyben próbált 

korrigálni a dátumokban. Nem tudja, hogy ezt utólag hogyan lehetséges. Volt még egy 

Felügyelő Bizottsági ülés – szerepel a testületi anyagban -, melyre V. 29-én került sor. 

 

Kun Attila EKO Kft. ügyvezetője, mint meghívott: 28-án volt az ülés. 



Dr. Petky Ferenc képviselő: Problémája ezzel, akár mikor tartotta meg a polgármester a 

taggyűlést, azt saját magával tartotta meg, mindenféle meghatalmazás nélkül, a képviselő-

testület megkerülésével és figyelmen kívül hagyásával. Nem vette figyelembe az 

idevonatkozó törvényi előírásokat. Az lett volna a korrekt, hogy először Felügyelő Bizottság 

tesz javaslatot a mérlegbeszámolóról. 

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Ez megtörtént. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Azt követően összeül a képviselő-testület és dönt arról, hogy 

elfogadja-e a beszámolót. Ezek után kellett volna taggyűlést tartani. Ezt nem ő találta ki. A 

beadási nap előtti hétvégén csütörtök-pénteken megkérdeztek jogászt, könyvvizsgálót, a 

környékbeli települések polgármestereit, jegyzőit, akik egyértelműem megerősítették őket, 

hogy benyújtás előtt kellett volna képviselő-testületi ülést tartani. Ráadásul ezek olyan 

önkormányzatok, ahol ugyanilyen típusú önkormányzati cégek működnek. Gyömrő, Vecsés, 

Maglód. A tárgyalási sorrend ez volt. Június 2. előtt hozták meg a döntéseiket, nem is 

mindig egyhangúan.  Nem saját magukkal tárgyalták meg a polgármesterek, hanem a 

testülettel.  Abból jól látszik amit elmondott és állít, a polgármester ez ügyben komoly 

szakmai hibát követett el. Felmerül a fegyelmi felelőssége. Kezdeményezni szeretné a 

fegyelmi eljárást a polgármester úrral szemben. A vonatkozó jogszabályok szerint a jegyző 

nyilatkozzon. egy önkormányzati cég esetében mi az idevonatkozó szabály, ill. arról 

nyilatkozzon, hogyan bonyolítható le az ilyen eljárás? 

 

Gál Zsolt polgármester: Szeretne válaszolni a felvetésekre. 

 

Hosszú János képviselő: Ezt megelőzően szeretne még megjegyzést fűzni az elmondottakhoz. 

Megnézte a testület 2012.VI.25. ülésén hozott határozatot. Ezen az ülésen ő nem vett részt. 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. alapításával kapcsolatos dokumentumokat aláírja. Arra 

hatalmaztuk fel, hogy az alapítással kapcsolatos iratokat aláírja. Ez meg is történt, a 

cégbíróság is bejegyezte a céget. A társaság adatai között az szerepel, hogy Ecser Község 

Önkormányzata, bejegyzés kezdete:  2012. VI. 27.  A bejegyzés kelte VII.4., hatályos VII.4-

től. A tulajdonosnál a társaság adatainál nem szerepel Gál Zsolt, hanem Ecser 

Önkormányzata. Kéri a polgármestert, hogy mondja meg azt a határozatot, ahol arra 

hatalmazta fel a testület a polgármestert, hogy önállóan, testületi döntés nélkül járjon el a 

kft. ügyeiben.  Bármely településen az önkormányzat által létrehozott kft. ügyeiben 

mindenhol a képviselő-testület dönt, főleg az éves mérlegről. Abban a sorrendben, hogy a 

könyvelő elkészíti a mérleget, a Felügyelő Bizottság ezt megtárgyalja, majd így kerül a 

testület elé, a tulajdonosi körhöz. Ezt a tulajdonosi kör ezt megtárgyalja, jóváhagyja, stb.  

utána kerül beadásra a mérleg. Kérdés, hogy tavaly 2013-ban miért történt nálunk is így? Az 

idén miért nem így történt meg?  Tavaly május 15-én tárgyaltuk a kft. mérlegét, mielőtt be 

kellett adni. Mi változott meg azóta?  

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Tanultunk Gyömrőtől. 

 

Hosszú János képviselő: Gyömrői Víziközmű Kft.. is mindig benyújtotta a mérlegét és 

minden évben megtárgyaltuk. Alpolgármester úr vegye elő a határozatokat és nézze meg. 

 

dr. Petky Ferenc képviselő: Időközben megtalálta annak a cégnek a nevét, melyet az előbb 

keresett. A Csomi-Ép-Enter Kft.  anyagmozgatást rendelt 6 ízben. Ki ez a kft?  Milyen 

típusú munkát végeztek el? Indokolt volt-e? 



Horváth Tamás képviselő: Valamilyen sorrendet tartsanak be; egy kérdés, egy válasz, stb. 

Folyamatosan 2 emberhez vagy 3-hoz 70 kérdést tesznek fel, ez így nem jó. Legyen 

valamiféle sorrend.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Már korábban fel kívánta tenni ezt a kérdést, de nem találta meg 

a nevét. Most a feljegyzései között megtalálta. 

 

Gál Zsolt polgármester: Fordított sorrendben szeretne válaszolni, ill. amelyekre most rögtön 

vissza tud emlékezni. 2012. VI. 25-ei testületi ülésen a képviselő-testület az előterjesztés 

szerint elfogadja az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. alapító okiratát,valamint 

hozzájárul, hogy a kft. székhelyéül az önkormányzat tulajdonát képező Ecser, Zrínyi u. 43. 

sz. ingatlan kerüljön bejegyzésre. Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ecseri 

Kommunális Szolgáltató Kft. alapításával kapcsolatos dokumentumokat aláírja. Felolvassa a 

határozati szövegezést.  Az alapító okirat tartalmazza, hogy a kft. alapítója az önkormányzat, 

képviseletére jogosult: Gál Zsolt polgármester, személyes adatok. Úgy gondolja, hogy még 

egy újabb határozattal külön megerősíteni az alapító okiraton kívül, hogy a polgármester 

képviseletre jogosult, nem szükséges.   

 

Horváth Tamás képviselő: Az alapító okirat elfogadása 5 igen egyhangú szavazattal történt. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az alapító okirat kimondja, hogy ő jogosult a kft. ügyeiben az 

alapítói képviseletre. A Felügyelő Bizottság V. 28-án tárgyalta a kft. mérlegét. A kiküldött 

anyagban is látható, hogy már márciusban elkészültek az anyaggal. A könyvelő összerakta 

már erre az időre azokat az anyagokat, melyeket a cégbíróság felé el kell küldeni, a 

taggyűlési jegyzőkönyvet és a kiegészítő mellékletet is.  A 28-ai Felügyelő Bizottsági 

döntést követően másnap ültek le Attilával és írták alá a taggyűlési jegyzőkönyvről szóló 

határozatunkat, ami arról szólt, hogy a Felügyelő Bizottság véleményét elfogadva a mérleg 

beadható. Ezt követően 30-án került beadásra a mérleg. A könyvelő elkövetett egy 

adminisztratív hibát, amiért a büntetést meg is kapta.  Az előre elkészített anyagban a dátum 

benne maradt. Azt hogy a testület előtte vagy utána tárgyalja, nincs jelentősége. A Gyömrői 

Víziközmű Kft. beszámolóját 2-3 napirendi ponttal előbb tárgyaltuk és fogadtuk el a 

mérleget. Gyömrőről június 4-én küldték meg az anyagot és kérték a hozzájáruló 

nyilatkozatunkat. 2010-ben nem volt gond, amikor Hosszú János képviselő volt a Felügyelő 

Bizottsági tag, és a mérleget júniusban fogadta el az Ecseri Képviselő-testület. De előfordult 

többször is, hogy a gyömrői cég mérlegét a testület hol előbb, hol később fogadta el, és ez 

nem volt gond.  A januári éves munkaterv elfogadásánál sem volt gond, hogy a júniusi 

ülésre került betervezésre az EKO Kft. beszámolója. A szakmai vizsgálatot a Felügyelő 

Bizottság elvégezte és a mérleget megtárgyalta.  Ha valamilyen oknál fogva még sem jó, 

önellenőrzéssel később is lehet javítani. Ha a képviselő-testület úgy dönt - annak ellenére, 

hogy a szakmai stáb jónak ítélte -, hogy bármely oknál fogva nem támogatja a beszámoló 

elfogadását. Ezen lehet javítani. A kft. ügyvezetője felel azért, hogy V. 31-ig, idén VI. 2-ig a 

cég előző évi mérlege a NAV-hoz beadásra kerüljön. Még 29-én lehetett volna összehívni 

rendkívüli ülést, ha valami gond lett volna. De mivel mindenhol azt az információt kapta, 

hogy utólag is megtörténhet a képviselő-testület általi tárgyalás. Ez egyébként a mindenki 

által elfogadott munkatervben is benne van. Azt, hogy ő törvénysértést követett el volna, 

határozottan visszautasítja. 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke, meghívott:  Jegyzőhöz intézi a 

kérdését: A cégkivonat szerint az EKO Kft.-nek Ecser község a tulajdonosa és tagja. Két 

testületi ülést között ki képviselő az önkormányzatot? 



Barta Zoltán jegyző: Általában – jogszabály szerint - a polgármester képviseli az 

önkormányzatot.  Az SZMSZ határozhat meg még eltérést, de a kft-vel kapcsolatban nem 

határozott meg mást. 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke: Az Önkormányzat létrehozta az 

EKO Kft-t 2012.-ben, amely független cégként működik, összességében egy külön 

gazdálkodó szervezet.  Vannak üzleti titkai és egyéb ügyei. A tulajdonosnak beszámolással 

tartozhat addig, amíg közérdekű dologról van szó. Egyéb ügyekről akkor kell beszámolnia, 

ha közérdekű információról van szó. Ezt szem előtt kell tartani. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szakemberekkel beszélt, mint már előbb elmondta, abban az esetben, 

ha adatot kérünk be és az olyan jellegű adat, mint az előbb is a képviselő úr kért meg,  akkor 

azt neki tegyék fel. Meg fogjuk vizsgálni, hogy ez közérdekű-e vagy sem? Ennek megfelelő 

lesz a válasz.  

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke: Ez azért is nagyon fontos, mert a 

piaci verseny miatt büntetendő történet. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Te fogod eldönteni? 

 

Gál Zsolt polgármester: Soha nem ő fogja eldönteni. 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke: Jogszabály írja elő, hogy  a Kft. 

mérlegét a Felügyelő Bizottság véleményezése nélkül nem fogadhatja el, sem a képviselő-

testület, sem a polgármester. A pénzügyi beszámolót egyetlen okból kell közzétenni, az  

adózott jövedelem felosztásáról szóló határozatot. Ebben az esetben erről nem is 

beszélhetünk, eléggé meddő vitáról van szó. Azt, hogy mikor fogják megbeszélni, és a kft.-

ben milyen munkálatokat végeztek, stb. másodlagos. Abban az esetben érdemes foglalkozni 

a mérlegbeszámolóval, ha ténylegesen valaki hibát talál benne; érhető  gond merül fel, lehet 

felbérelni egy külsős céget, mondjon véleményt.  Arról ne beszélgessünk, amihez sokan nem 

is értenek. 

 

Hosszú János képviselő: Kihangsúlyozza, hogy ő nem egy iskolázott ember. De a  

mérlegbeszámoló tartalmaz számadatokat. Arról lehet véleményt mondani, ha megvannak az  

alátámasztó iratok. Ezek alapján lehet vitatkozni. 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke, meghívott: Ha látunk benne olyan 

gondot, amihez vannak számok és alátámasztó iratok, és eltérés van, akkor beszéljünk róla. 

Arról felesleges beszélni, hogy ki írta alá.,  Ha ezt nem tudják elfogadni, mással 

vizsgáltassuk meg.  A beszámoló tartalmáról kell vitatkozni, arról hogy ki írta alá, 

felesleges. Arról lehet vita, hogy a beszámoló tartalma megfelel-e a törvényességi 

előírásoknak.  Az ügyvezetőt nem érdekli, hogy elfogadta-e a testület. Neki jogszabályi 

felelőssége, hogy határidőben beadja a beszámolót, annak ellenére, hogy azt elfogadta-e a 

testület vagy sem. Ha ezt elmulasztja, akkor a törvény szerint 500 eFt pénzbírsággal 

sújtható. Azt, hogy mikor tárgyalja a testület, és  mit szeretne az önkormányzat, az már 

másik történet.   

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nincs problémája a Felügyelő Bizottság működésével, 

döntésével, a benyújtás idejével sem. Az ütemterv, amire hétfőn 2-án hivatkozott Kun Attila. 

Az önkormányzatnak el kell fogadnia az Önkormányzati törvény szerint, évente mikor 



ülésezik. Azt gondolja, hogy meg kell lenni és kész. Az nem azt jelenti, ha nem így van, 

akkor el kell törölni. Ma is van 2 napirend, amiről nem is hallottunk, nem is volt benne az 

ütemtervbe. Pl. a várossá nyilvánítás, és költségvetés módosítás. Erről vitatkozni, szintén 

meddő vita.  Azt, hogy a polgármester felhozza a Gyömrői Víziközmű Kft. mérlegét; a  

kettő között óriási különbség. Ott, ahol több önkormányzat a tulajdonos, ott a mindenkori 

polgármester képviseli a saját képviselő-testületét. Itt nem több tulajdonos van, hanem az 

alapító Ecseri Önkormányzat egy személyben a kft. tulajdonosa.  Azt gondolja, hogy nem 

életszerű azt, hogy a polgármester odamegy a Kft.-hez – amit mi alapítottuk meg, minden 

képviselő – egy személyben fogadja el a mérleg beszámolóját. A polgármester ugyanolyan 

egy darab szavazattal rendelkezik, mint a tulajdonos képviselője, mint bármelyik 

önkormányzati képviselő. Mi hoztuk létre ezt az önkormányzati kft.-t. Gózonyi úr 

nyilatkozatára reflektál: nem mondhatjuk, hogy az önkormányzat által létrehozott cég 

független az önkormányzattól, hiszen ennek a gazdasági társaságnak mi vagyunk a 

tulajdonosai, mint képviselők.  Minden, ami az EKO Kft.-ben történik, köze van a 

képviselő-testületnek. 

Továbbra is kéri a jegyző urat, nyilatkozzon arról, hogyan látja a jogszabályokat; mi a 

fegyelmi eljárás lebonyolítási rendje? 

 

Gál Zsolt polgármester: Először szeretne válaszolni a felvetésekre. Úgy érzi, hogy elcsúszunk 

a napirendtől.  Ecser Önkormányzat a tulajdonos, nem Hosszú János, vagy Jármai Zoltán, de 

nem is ő, mint polgármester, hanem az önkormányzat. Az alapító okirat 2. pont szerint Ecser 

Önkormányzata megbízta őt, hogy képviselje a kft. ügyeit.  Nem egy személyben döntötte 

el, hogy a kft.-nek a mérlege jó vagy nem jó. Hanem az általunk létrehozott Felügyelő 

Bizottság  véleménye szerint a mérleg jó, minden jogszabálynak megfelelő és beadható. 1 

órája tárgyalunk, de mérleggel kapcsolatban még nem hangzott el semmi kérdés. Bármilyen 

kérdést feltehet a képviselő, hiszen itt van az EKO Kft. ügyvezetője, a Felügyelő Bizottság 

elnöke és tagja. Bármelyik képviselő megteheti, mint tulajdonosi képviselő, de nem mint 

tulajdonos, mert az Ecser Nagyközségi Önkormányzat.  Másképpen nem tudja elmondani, 

hogy az alapító okirat 2. pontja szerint ő képviseli az önkormányzatot.  Mindenről lehet 

beszélni, mérlegről, szöveges magyarázatról, stb., hiszen ez a napirend erről szól.  A 

Gyömrői Víziközmű Kft.-ben és a DPMV Zrt.-ben is  pont ugyanúgy az önkormányzat 

képviseletét a polgármester látja el. Nem érez semmilyen különbséget. Ott is egy 

könyvvizsgáló cég vagy Felügyelő Bizottság előterjeszti a beszámolót, és a polgármesterek 

döntenek, hogy elfogadható-e vagy sem.  Bárki felteheti a kérdését. Most is itt van a 

lehetőség a mérleg beszámolóval kapcsolatosan, olyan kérdést tegyen fel, amit a Felügyelő 

Bizottság nem vett észre. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  A Felügyelő Bizottság tagjait megszavaztuk; van benne 

közgazdász, könyvelő, műszaki ember. Legközelebb úgy kellene elfogadni, hogy beteszünk 

egy háziorvost?  Nem fogadjuk el az ő munkájukat? Ők szakemberek, ehhez értenek.  

Ismerjük őket, tudja mindenki hogy jó szakemberek. 

 

Hosszú János képviselő: Azért, hogy az itt lévő Felügyelő Bizottsági tagok is megismerjék, 

hogyan történt a bizottsági tagok választása, szeretné elmondani. Először a testületnek az az 

oldala megszavazta, hogy a résztvevő ember szavazhasson önmagára. Aztán szavazott 

önmagára, hogy bekerüljön a Felügyelő Bizottságba. 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke: Erre annyit válaszolna, hogy 

mutasson bármely képviselő olyan törvényi szabályozást, amely szerint a felügyelő 

bizottsági tag  személyében valamilyen kritérium van! Ilyen jogszabály nincs. Nincs 



jelentősége, hogy ki a tagja, nincs előírás rá, akit a képviselő-testület felhatalmazz.  Azt, 

hogy a Horváth Tamás képviselő urat felkérték, hogy legyen tagja a Felügyelő Bizottságnak. 

Azt, hogy erről ki hogyan szavazott, erről nincs tudomása. Bárki lehet tag. Azt mondják az 

elvi szakemberek, hogy javasolják: legyen benne egy műszaki ember, egy jogász és egy 

közgazdász. Nem akkora cégről beszélünk, ami indokolná ezt a vitát.   

 

Hosszú János képviselő: Azért beszélünk erről az 50 milliós cégről, mert Ecser önkormányzat 

költségvetésének  nagy részét kiteszi. Másik kérdés, hogy semmi féle lehetőséget nem adtak 

nekünk arra, hogy az általunk jelölt bizottsági tag bekerüljön a Felügyelő Bizottságba. 

Nagyon sokszor megkérdezte már, de a mai napig nem kapott erre választ. 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden lehetőségetek megvolt. Nem hoztatok olyan jelölteket, akik 

megfeleltek volna.  Kellett egy közgazdász, van.  A javasolt személyek között nem volt 

ilyen. A mérleg beszámolóval kapcsolatos kérdés van-e? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: A polgármester az EKO Kft.-ben az év bármely időszakában 

képviseli az önkormányzatot. Véleménye szerint azzal van gond, hogy a mérleg beszámolót 

a tulajdonos képviselő-testületnek kell elfogadnia. Indoknak, amit Gál Zsolt polgármester 

felhoz az alapító okiratban az nem biztos, hogy úgy van, ahogy ő mondja. A képviselő-

testület most egy „komédiának” a résztvevője lehet. A mérleg beszámolója be van már 

nyújtva ahhoz a szervhez, ahová szükséges. A polgármester úr, mint az EKO Kft. egy 

személyes képviselője már a mérleg beszámolót el van fogadtátok és benyújtottátok a 

hivatalos helyekre. Akkor most ehhez miért kell képviselő-testületi szavazás így utólag? 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke, meghívott: Esetleges önrevízióról 

bármikor lehet dönteni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A felsorolt önkormányzati többi kft. esetében is történt testületi 

határozat, ott is önkormányzatok a tulajdonosok. 

 

dr. Petky Ferenc képviselő: Most az EKO  Kft.-ről beszélünk. Az előbb azért hozott fel más 

önkormányzatokat, mert a polgármester is más kft.-kre hivatkozott. De különbözőség van 

köztük, mert ott önkormányzatok a tulajdonosok és itt nálunk csak az Ecseri Önkormányzat.  

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke: Fölösleges bármilyen példát 

felhozni, mi történik más településeknél. Itt most azt kell eldönteni, hogy a jogszabálynak 

megfelelő-e a mérleg. Ha nem, akkor el kell rendelni egy önrevíziót. Fel kell hatalmazni egy 

szakcéget, vizsgálják meg a mérleget. Ezt kell megtenni, és akkor végre mindenki 

megnyugodhat. Véleménye szerint ugyanezt az eredményt fogják megállapítani. Az 

analitikákat kell megnézi. Ebből kiderül, hogyan működött a cég, mit hogyan könyvelt, stb.  

Erre vonatkozóan vannak szabályok, mit írnak elő. Ha ennek megfelelnek, akkor nincs miről 

beszélni. Azt, hogy egy cégnek mekkora volt a nyeresége, mind attól függ, hogy  milyen 

bevétele volt, milyen megrendelést kapott. A mérlegbeszámoló egy számadat halmaz, 

semmi mást nem tartalmaz. 

 

Hosszú János képviselő: A beszámolóhoz kapcsolódóan van egy kérdése Kun Attilához: A 

temetőben van egy viacolor út helyreállítása? Ezt hogyan végezte az EKO Kft.? 

 



Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Felszedtük azt a részt, ami megsüllyedt és 

helyreállítottuk, majd visszaraktuk a burkolatot. Közbevetésre válaszolva:  Pontosan nem 

tudja megmondani, hogy erre kaptunk-e külön pénzt.  Utána kell néznie. 

 

Hosszú János képviselő: Ezek szerint számlázás nem történt? Az alpolgármesterhez intézi a 

kérdését: Tavaly beszéltek arról, hogy problémák vannak a burkolattal. Mi van azzal a 

céggel, aki a garanciális munkára kötelezett volt? Pontosan a temető bejárattól a régi 

ravatalozó felújított részéről van szó. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Biztosan megegyeztek ebben. Honnan kellene erről tudnia? 

 

Hosszú János képviselő: Már akkor felhívta a figyelmét, hogy a garanciális idő lejárta előtt ezt 

a munkát végeztessük el. Ne az önkormányzat pénzén az EKO Kft-nek kelljen kijavítani a 

hibát, hanem a garanciális cég végezze. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Van róla számla?   

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Az előbb is mondta, hogy nem emlékszik, 

hogy erről van-e számla. 

 

Hosszú János képviselő: Ezért szerették volna átnézni a mérleget, a beszámolót, mielőtt 

elfogadásra kerül, hogy ilyen kérdéseket fel lehessen tenni. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Meg lehet kérdezni Nagy Sándort a Grácia-gold Kft. 

vezetőjét, hogy állítottak-e ki ilyen számlát. Kérdés az, hogy nem figyeltek oda, és nem 

hajtották be rajta. Ezért miért ő felelős? Ugyanolyan képviselő, mint Hosszú János úr. Ő 

miért nem nézett utána, mint képviselő.  Azt hitte, hogy a másik úttal kapcsolatban van 

gondja, amit a képviselők összefogásával végeztek; amibe ő nem szállt be, még szervezéssel 

sem. 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke: Ez sem befolyásolja a számokat, a 

mérleg beszámolót. Nem képviselő ugyan, de megjegyzi, hogy most beszélünk valamiről,  

de konkrét tényről senki nem szól.  Nem azt kell most vizsgálni, hogyan dolgozott az EKO 

Kft., hanem a mérleg eredménye megfelel-e a valóságnak.  Ez már civakodás és harc.   Azt 

kell eldönteni, hogy elfogadja-e a képviselő-testület a számokat, vagy sem.   

 

Hosszú János képviselő: Megindokolja, hogy ő miért nem fogadja el a mérleg beszámolót. 

Úgy gondolja, hogy ez a kft. nem életképes. Több mint 30 millió Ft-ot adtunk át neki, és 

közel 40 millió Ft-ot, amivel jóval túlléptük a bérezést.  Az előbb mondta Gózonyi úr ez egy 

gazdasági kft.  Ezért úgy is kellett volna gazdálkodnia a mi átadott pénzeszközünkkel. Ezen 

kívül 45 millió Ft-tal gazdálkodott.  A vállalt munkákból kapott pénzről beszél. 

 

Dr. Gózony Gábor EKO Kft Felügyelő Bizottság elnöke, meghívott: A kft. megalakításánál 

arról volt szó, hogy jó lenne, ha nyereséges lenne, de legalább önfenntartó legyen.  A 

mostani számadatok szerint öneltartó azzal a hozzájárulással, amit az önkormányzat 

megszavazott bizonyos munkák miatt. Őrá nem tartozik, hogy ez a cég életképes-e vagy 

sem. Azért van itt, hogy mérleg beszámolót elfogadja-e a testület. Most a számadatokról kell 

dönteni. Egy másik testületi ülésen kell azt megtárgyalni, hogy életképes-e a cég vagy sem.  

Azt, hogy Hosszú úr nem fogadja el a beszámolót, az ő magán véleménye, választói 

véleménye.  Azt, hogy életképes-e a cég, az külön téma, nem idevaló. 



Szilágyi Károly alpolgármester: Szeretné megjegyezni Hosszú János képviselő úrnak: „Én 

nem vagyok a te alkalmazottad, ne adjon neki feladatot. Saját magának adhat ki munkát. 

 

Heves vita a képviselők között. 

 

Gál Zsolt polgármester: Térjünk vissza a mérlegbeszámolóhoz. Azt hogy a kft. életképes-e 

vagy sem erre a kérdésre – napirenden kívül – csak annyit tud megjegyezni, hogy a 

képviselő úr nézzen körül a faluban. Ha azt látja, hogy a dolgok rosszabbul mennek, mint 

korábban, azt sajnálattal veszi. Az a véleménye, hogy most sokkal rendezettebb a falukép, 

sokkal élhetőbb a környezet, amióta az EKO Kft. tartja rendben. Azt, hogy ez mennyibe 

kerül, ki lehet mutatni. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Háromszor annyiba került. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem került háromszor annyiba. A 2010-ben a Műszaki Csoport volt a 

településüzemeltető, 39 millió Ft-ot adtunk az üzemeltetésére. Az  EKO Kft.-nek a 

működésre 34 milliót. Ezen kívül adtunk további támogatásokat és azon munkálatokra, 

melyet feladatként adtunk és  kiszámlázott. 83 millió Ft volt az árbevétel. A  Műszaki  

Csoport 106 millióban volt, igaz, hogy ebbe beletartozott a óvoda felújítással. Össze lehet 

hasonlítani, hogy életképes-e az EKO Kft vagy a Műszaki Csoport. Az EKO Kft. az 1. 

Óvoda felújítást végezte. 10 millió alatti összegnél tartunk és a további munkálatokkal sem 

éri el a 20 milliót.  A Műszaki Csoport idején egy külső céggel kellett ellátni ugyanezt a 

feladatot, annak idején közel 60 millió feletti összegért. Abban mérni, hogy mennyibe kerül 

és mennyit adunk át támogatásként? Pont ugyanannyi, mint a Műszaki Csoportnak adott, 

hiszen a bérek alapján adtuk át ezt az összeget. Itt nincs eltérés. Ezen felül feladatokat is 

adunk át, és ezt nem külső cégekkel végeztetjük el, hanem ecseri vállalkozóknak adunk 

munkát. Ez egyébként a mi választási ígéretünk is volt. Ennek megfelelően úgy gondolja, 

hogy a kft. életképes. Sajnálja, hogy egyes képviselők ezt másképp látják. Ez egyébként nem 

tartozik a napirendhez, de ha már ez a kérdés elhangzott, szeretett volna válaszolni. 

Visszatérne a mérleg beszámoló elfogadásához.  Amit Hosszú János képviselő felvetett a 

számszaki eredményeket nem befolyásolja. Arról kell döntetni, hogy a Felügyelő Bizottság 

véleményét megerősítve a testület elfogadja-e a beszámolót. A többi parttalan vitát 

eredményez, mert nem arról szól, ami a napirend. 

Szavazásra bocsátja: ki ért egyet a Felügyelő Bizottság által javasolt EKO Kft. 2013. éves 

mérleg beszámolójával?  

 

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

határozatot hozta: 

131//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az  EKO Kft. 2013. évi beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Fegyelmi eljárás kérdésére szeretne választ. 

 

Barta Zoltán jegyző: Mivel lezártuk a napirendet, nem igazán szólhat hozzá és nem is 

kapcsolódik a napirendhez a kérdés. A képviselő úr úgy fogalmazott, hogy ő hétfőn este azt 

mondta a telefonba: „ polgármester úr nem hívja össze az ülést”. Pontosan azt válaszolta, 



hogy „nem hívta össze az ülést”. A másik felvetés, amit dr. Petky Ferenc képviselő úr 

említett: a költségvetési rendelet módosítás, ami a mai ülésen 7. napirend, nincs  benne a 

munkatervben.  Visszakereste a munkatervet és szerepel benne. Ami még felmerült, hogy ki 

adhat az alpolgármesternek feladatot? A polgármester úr adhat neki feladatot, a képviselő-

testület nem.  Ami a napirenden van, arról szívesen beszél. Ő ragaszkodna ahhoz a 

napirendekhez, melyet a testület elfogadott. Az ő értelmezése szerint az EKO Kft. cég felett 

törvényességi felügyeletet nem lát el; az ezekkel kapcsolatos kérdésekre nem jogosult 

válaszolni. Az önkormányzatokról szóló törvényben  a polgármesteri  fejezeténél  69-70 §-

ban szerepel: A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenység mulasztása miatt a 

képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata alapján keresetet nyújthat be a 

polgármester ellen az illetékes törvényszékhez. Tehát ennek két feltétele van, hogy sorozatos 

legyen a mulasztás és törvénysértő legyen. 

 

Horváth Tamás képviselő:  Az sem árt, ha ez bizonyított. 

 

5.)  Az EKO Kft. működési támogatásának módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Két része van a napirendnek. Az egyik az IVECO konténeres 

teherautó váltó javítása, cseréje, a másik a Tölgyfa utcai játszótér kialakításának különféle 

feladatokhoz történő támogatás.  A Pénzügyi Bizottsági ülésen az IVECO javításra 540 eFt 

+ Áfa összeget javasolt. A váltó és kuplung csere kapcsán Hosszú János képviselő úr 

keveselte ezt az összeget.  

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Az hangzott el, hogy legalább a duplájának 

kellene lenni ennek az összegnek. Ez így is van. Ő igyekezett olyan megoldást találni, mely 

kevesebb költséggel jár. Így talált olyan céget, ahol a teljesen új a kuplung szett, és egy 

használt házba új alkatrészekből összeszerelt váltó kerül, erre 6 hónap garanciát vállaltak. 

Ezért sikerült fele összegből kihozni. 

 

Hosszú János képviselő: Milyen típusú a váltó? Több féle típust megemlít. 

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Nem kérdezte ennyire részletesen; nyilván a 

típusnak megfelelő. 

 

Hosszú János képviselő: Erre nem kíván reflektálni. Akkor ide nem van az leírva, ami 

valójában van. Tegnap is megemlítette, hogy egy kuplung szett 250 eFt, a javítás költsége 

100- 120 eFt . A kuplung váltó háza sem adja ki ezt az összeget. Egy új váltó, ami ebbe az 

autóba való 2 millió Ft fölött van. 

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Ha jól értelmezi, akkor Hosszú úr burkoltan 

megdicsérte?  Ezek szerint ő jól szervízelte az önkormányzati gépkocsit, hiszen lényegesen 

olcsóbban végeztette el a munkát és spórolt. 

 

Hosszú János képviselő: Nem kíván ehhez hozzászólni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az 

IVECO tgk.  kuplung és váltó csere javítási költségeire 540 eFt+Áfa összegű támogatást 

nyújtson az önkormányzat. 

 



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

határozatot hozta: 

132//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az EKO Kft. részére 540 eFt + Áfa összegű támogatást 

nyújt az IVECO tip. tehergépkocsi javítási költségeire.  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2014.06.30. 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A Tölgyfa utcai játszótér  3,5 millió Ft-ra adtunk be pályázatot, 2,2 

millió Ft-tal támogatta a Hungarocontrol Zrt. a játszóteret. A testület megbízta őt azzal, hogy 

ebből az összegből próbálja meg a játszóeszközöket beszerezni. Viszont nemcsak ennek volt 

költsége, hanem leírt anyagban is látható, hogy egyéb feladatokra is kell pénzt fordítani.  

600 eFt + áfa értékben megépíthetővé válik a játszótér. Lassan el is készül, 1-2 héten belül 

átadható a gyerekeknek. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja, hogy az 

önkormányzat a Tölgyfa utcai játszótér  teljes befejezésére az önkormányzat 600 eFt + ÁFA 

összeget biztosítson. 

 

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

határozatot hozta: 

133//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az EKO Kft. részére 600 eFt + ÁFA támogatást nyújt 

a Tölgyfa utcai játszótér kerítés és ivókút kialakítására. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2014.06.30. 

 

19.20 órakor dr. Gózony Gábor és Turcsik István meghívottak távoznak az ülésről. 

 

6.)  Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetőjének kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester:  A kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy amikor Kun Attila az 

ügyvezetői posztra került, akkor létrejött egyezséggel történt meg az átcsábítása a régi 

munkahelyéről. Az akkori munkaszerződésének megfelelően ugyanazon feltételekkel 

történik a foglalkoztatása. Itt 4 hónapos felmentési időről volt szól. Akkor az volt a testület 

döntése, hogy ha a kft. megalakulása után kiderül, nem tud működni, akkor ne kelljen 4 

hónapot kifizetni, ezért csak 1 hónapos felmentési idővel került rögzítésre. Miután több, 

mint 2 éve működik a kft., azóta is folyamatosan kéri Kun Attila tőle szóban és írásban is, 

hogy az eredeti munkaszerződés szövegébe kerüljön vissza a 4 hónapos felmentési ideje. 

 

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

javasolja, hogy a testület a kérelemnek helyt adjon. 

 

Hosszú János képviselő: Semmi problémája nincs Kun Attilával, ne vegye személyesnek a 

mondandóját, inkább a polgármester felé intézi a szavait. A választások után a polgármester 

mindent megtett, hogy Kun Attila a művelődési ház vezetői székébe kerüljön, de ez nem 



sikerült. Utána minden megtett, hogy az EKO Kft. ügyvezetője legyen, ami összejött. Az 

előbb azt mondta, hogy a munkahelyéről csábította el Kun Attilát, akinek  most is van egy 

működő cége. Itt szeretné megkérdezni, hogy teljes időben végzi az EKO Kft.-ben a 

munkát? 

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Minden munkanap reggel 7-től 18-ig bent van. 

Bárcsak napi 8 órát kellene dolgoznia, de ehelyett 11 órát. 

 

Hosszú János képviselő: Mivel ez egy gazdasági társaság, semmiféle törvény nem írja elő a 

gazdasági kft.-ében a 4 hónapos felmentési időt.  A tulajdonosi kör írhatja elő, hogy mennyi 

időre bízza meg az adott személyt a vezetéssel; határozott vagy határozatlan időre. Így a 

felmentési idejéről is 1-2 vagy x hónapról dönt. Úgy gondolja, hogy Kun Attilának jelen 

helyzetben ha ilyen jól végzi, semmi féle félnivalója nincs, hogy elbocsátásra kerüljön.  

Nem javasolja a 4 hónapot, mert ha mégis elbocsátásra került Ecsernek ez nagy pénzt jelent, 

közel 1,5 millió Ft.  Nem hiszi, hogy ezt a testület ilyen célra tudja biztosítani. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Módosító indítvány van, az 1 hónapos felmentési időt szeretné 

helybenhagyni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Hosszú János képviselő felvetésére szeretne válaszolni, miszerint 

mindent megtett-e, hogy Kun Attila legyen a művelődési ház vezetője. Bár ez nem 

napirendhez tartozik, de úgy gondolja, hogy erre válaszolnia kell. Kun Attila már volt 

művelődési ház vezetője, és megfelelően végezte a munkáját, ezért javasolta igazgatónak. 

Azon lehet vitatkozni, hogy „mindent” megtett-e, hiszen én is megszavaztam a ti 

javaslatotok alapján egy másik személyt. Elálltam az eredeti javaslatomtól. Dr.Petky Ferenc 

közbevetését elfogadva helyesbíti, a személyre Oktatási Bizottsági javaslat alapján történt 

döntés. Utána az EKO Kft. vezetőjének kerestünk embert, ekkor került képbe ismételten 

Kun Attila, aki a képviselő-testület egyhangú döntéssel megválasztott.  Felróni neki, hogy 

olyan személyt jelölt, akit mindenki támogatott; ez inkább dicséret, még ha burkoltan is.  A 

kft. ügyvezetőjének munkáját meg tudja mindenki ítélni.  Úgy gondolja, hogy jól végzi 

feladatát, biztosan nem fogja elküldeni. Ezért nincs miért félni attól, hogy Ecsernek ez 

mennyibe fog kerülni. Ha ő mond fel, nem kerül semmibe, ha fegyelmi miatt kell távoznia 

akkor sem, ha közös megegyezéssel, akkor sem. Egyetlen esetben van így, ha az 

önkormányzat mond fel neki olyan indokkal, amit előre nem láthatunk. Ez volt az eredeti 

megállapodásban is. Akkor ezt elhalasztottuk, amikor a döntés előkészítés történt az EKO 

Kft. létrehozásáról. Várjunk 1 évet, hogyan működik a kft. és ennek elmúltával térjünk 

vissza rá.  Ő mulasztotta el, így majdnem 2 év után hozta a testület elé. Mivel akkori 

ígéretünk ez volt, ragaszkodik, hogy döntsön a testület. 

 

Hosszú János képviselő: Minden képviselő  megszavazta, közte ő is Kun Attilát.  Ezt ő 

gesztus értéknek gondolta, és ha a Felügyelő Bizottságról beszélünk, esetleg az általuk 

támogatott jelöltre megkapják a lehetőséget. 

 

Gál Zsolt polgármester: Annak idején a jelöltállítás procedúráját végig tárgyalták a 

testületben, és úgy érzi, megfelelő Felügyelő Bizottságot sikerült választani. 

Két javaslat hangzott el, melyet szavazásra bocsát. Elsőként ki támogatja, hogy maradjon az 1 

hónap felmentési idő?  Második szavazás ki támogatja, hogy a felmentési idő 4 hónapra 

módosuljon. 

 



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

határozatot hozta: 

134//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy Kun Attila 

az EKO Kft. ügyvezetőjének munkaszerződésében 

1 hónap felmentési idő változatlan maradjon. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

135//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy Kun Attila  az EKO Kft. 

ügyvezetőjének munkaszerződésében az 1 hónap felmentési időt 

4 hónap felmentési időre módosítsa  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2014.06.30. 

 

19.30 - 19.45 szünet. 

Kun Attila meghívott távozik az ülésről. 

 

7.)  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Költségvetési rendeletünk módosítása a napirend. 

 

Pokornyi Róbertné pü. csop. vezető: A munkatervnek megfelelően készítettük el, minden 

évben júniusban van az I. módosítás. A tegnapi bizottsági ülésen is említette, ez a módosítás 

tartalmazza azokat a tételeket, melyek a bevételi oldalon ténylegesen megérkeztek, még 

akkor is, ha esetleg rész teljesítés is volt. Továbbá az állami támogatások, amiről értesítést 

kaptunk; ill. egyéb bevételek, mint pl. iskolatej. A parlamenti választás támogatása, valamint 

a Hungarocontrol Zrt.-től kapott támogatás. Valamint a testületnek a  pénzmaradványról 

szóló döntése szerint építette be a rendeletbe. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja 

a rendelet módosítását. 

 

Hosszú János képviselő: Nem emlékszik pontosan, hogy a MÁV üzemeltetése nettó összeg-e 

a 800 eFt? 

 

Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető: Támogatásként kapott összeg, ezért nincs ÁFA-ja;   

nem számlázott tételként. 

 

Gál Zsolt polgármester: 1 millió 600 eFt-ot kaptunk ÁFA mentes támogatásként.  

 

Hosszú János képviselő: A MÁV-os szerződésben nem úgy szerepelt, hogy 1,6 millió + 

ÁFA?  

 



Pokornyi Róbertné pü.csop. vezető: Nem.  Bár még csak két részletét kaptuk meg ennek az 

összegnek, ezért is említette tegnap, hogy a ténylegesen befolyt összeget szerepeltette a 

módosításban.  Hosszú János felvetésére válaszolva, miszerint a köznevelési feladatok 

támogatása egyszer plusz, majd mínusz tételként szerepel; erre azért volt szükség, mert az  

eredeti rendeletben feladatlapú állami támogatásként hozta. A tervezéskor még nem lehet 

tudni, hogy az állami támogatás részeként melyik jogcímen érkezik. Akkor egy összegben 

kaptunk számot, későbbiekben – az elemi költségvetésben- főkönyvi számlákra nagyon 

szétbontva kell megjeleníteni. Utólagos információ, hogy ez nem feladat alapú, hanem 

központosított támogatás, ezért kellett az egyik helyről levenni és áthelyezni a másik sorra. 

Az állami támogatás része maradt ugyanúgy, mint eddig is. 

 

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

az alábbi rendeletét: 

9/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 9/2014.(VI.18.) önkormányzati rendeletét  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

1.§. A 4/2014.(II.20.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

 628.713 e Ft bevételre 

 628.713 e Ft kiadásra  m ó d o s í t j a . 

A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat: 533.735 eFt-ban 

 az önként vállalt feladatokat: 6.912 eFt-ban 

 az államigazgatási feladatokat: 83.317 eFt-ban  

állapítja meg. 

A kiadáson belül az általános tartalékot:    4.185 eFt-ra 

 fejlesztési céltartalékot:         0  e Ft-ra 

 egyéb céltartalékot: 7.496 eFt-ra   m ó d o s í t j a. 

 

2.§. A 4/2014.(II.26.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul: 

Az önkormányzat kiadásain belül: eFt összegre 

-személyi jellegű kiadásokat 132.964 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  34.707 

-dologi kiadásokat 147.169 

-ellátottak pénzbeli ellátásait 17.256 

-egyéb működési célú kiadásokat 42.314 

-beruházási kiadásokat 195.443            m ó d o s í t j a. 

 

3.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

19.50 órakor Pokornyi  Róbertné távozik az ülésről. 

 

8.)  A Művelődési Ház nyári nyitvatartása 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Az Oktatási és Szociális Bizottsági 

ülésen kérdésként elhangzott, amire adott válaszát szeretné megerősíteni. Úgy terjesztettük 

elő a nyári nyitva tartást, hogy figyelembe vettük  jelentős mértékben csökkentetten, de 



van igény a nyári programokra is. A nyitvatartást illetően a csoportvezetőkkel egyeztetve 

kerültek a hétfői és csütörtöki napok meghatározásra. Akik csak este tudják látogatni a 

házat, azoknak is van lehetőség. Emellett bizonyos napokon 8-tól 16 óráig tartanak nyitva. 

Azokat a  munkákat, melyeket egyébként  nehezen tudnának elvégezni a kollégájával csak 

úgy, hogy mindkettőjük jelen van, ezen időszakra tervezték. 

 

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

egyöntetűen javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: A szünetben augusztus 2-án esküvők lesznek a művelődési házban. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Tudunk róla, természetesen ekkor 

nyitva lesz a ház.  

 

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

határozatot hozta: 

136//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárul a Rábai Miklós Művelődési Ház 

2014. VII.01. – 2014. VIII. 31. közötti időben 

az előterjesztés szerinti nyári nyitva tartáshoz.  

Felelős: Dévényi Gáborné igazgató 

Határidő: 2014.07.01.-2014.08.31. 

 

9.)  Majális értékelése 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Kiegészítetni nem szeretné a leírtakat. 

A 2. oldalon a köszönet nyilvánítási részt szeretné hangsúlyozni. Nagyon sok intézmény 

és civil szervezet és intézmény összefogásával valósult meg ez a rendezvény, ill. több 

vállalkozó saját termékével támogatta.  Nekik határozott ígéretük volt, hogy az újság 

hasábjain is köszönetet mondanak. Meg is kísérelték, de sajnos ez nem jelent meg.  Nem 

feledkeztünk meg róluk, megtalálják a módját, hogy a település minden lakosa 

tájékozódhasson róla. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási Bizottság támogatta és egyöntetűen 

elfogadásra javasolja a majális beszámolóját. 

 

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

határozatot hozta: 

137//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a 2014. évi Majálisról szóló beszámolót. 

Felelős: Dévényi Gáborné igazgató 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Egyeztetést kér a köszönet nyilvánításról. 

 

19.52 órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről. 

 

 



10.)  Várossá nyilvánítási pályázat előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban láthatunk egy kellően alátámasztott és 

elmagyarázott pályázati előkészített anyagot. Választás évében nem lehet várossá 

nyilvánítást kezdeményezni. 2015. januárjában kell beadni az anyagot, ha úgy dönt a 

testület, szeretné elindítani a folyamatot. Azt javasolja, induljunk el az úton. Bár ez nem 

jelenti biztosan, hogy sikerül. Sülysápnak 3. alkalommal sikerült elnyernie ezt a címet, és 

van olyan ahol még nem; Maglódnak első beadványukra megtörtént a várossá nyilvánítás. 

Több okból kezdeményeznék: A tavalyi évben az önkormányzat rendszer reformjánál 

tapasztaltuk, hogy a finanszírozásra kevesebb jut, ha nem város valamely település; 

ugyanekkora lakosú város többet kap. Másik indok, várható további reformja az 

önkormányzatoknak. Olyan információkat kapunk, további intézkedések között szerepelhet, 

hogy az 5000 fő alatti településeken a polgármesteri hivatalok léte is megkérdőjeleződik. 

Ebből ténylegesen mi fog megvalósulni, nem tudjuk. Azt gondoltuk, hogy próbáljunk előre 

menekülni. Biztosan nem tenne jót az ecseri lakosoknak, ha nem lenne helyben 

polgármesteri hivatal.  A városi pályázat benyújtása 2015. I.15-ei határidős;  minimum 2-3 

hónap előkészítést igényel.  Azért gondolta, hogy lépjünk most, és jelen testület indítsa el a 

folyamatot, mert a következő önkormányzatnak a döntésére nem lenne ideje úgy, hogy tartsa 

a határidőt. Így távolabb kerülnénk annak a lehetőségétől, hogy sikeres legyen a projekt. 

Jövőre 200 éves lesz a településünk, lehet apropója ennek a kezdeményezésnek. Ezért is 

gondolja, jó irány lehet a várossá nyilvánítás kezdeményezése. A kiküldött anyagban 

látható, hogy melyek azok az érvek, melyeknek esélye van.  Ecser település kisvárosias, 

külvárosias település. Lehet először furcsán hangzik, hogy 3800 fővel indulunk a városi 

címért. De ha visszaemlékszünk, akkor Maglód sokkal fejletlenebb volt, mint most. Már 

megelőzött minket nemcsak lakosságszámban, hanem infrastruktúrában és fejlettségben is.  

Nem lenne szerencsés ezt a lehetőséget kihagyni. Még a pályázati lehetőségekről nem is 

beszélve. A városközponti pályázatokból ki voltunk zárva, mert nem városként működtünk. 

Ha sikeres lesz a kezdeményezésünk, akkor ezen pályázati lehetőségek is megnyílnak 

előttünk. Körülöttünk minden település város, lépést tartani kell velük. Az önkormányzati 

reform közepén – elején – az irányok látszódnak.  Ezért terjesztette a testület elé. Kéri a 

véleményeket. Első körös megbeszélésről van szó. 

 

dr.Petky Ferenc képviselő: Az, hogy kisvárosias Ecser, enyhe túlzás.  Ecseren még egy 

étterem sincs.  Úgy gondolja, hogy nem városias jellegű.   

 

Gál Zsolt polgármester: Azt mondta, hogy kisvárosias jellegű. Attól kisvárosias, hogy a 

mezőgazdasági tevékenység már nagyon kevés, inkább kertek vannak és aszfaltos úton 

járnak az emberek.   

 

dr.Petky Ferenc képviselő: Azt mondta a polgármester úr, hogy Maglód messze lekörözött 

minket infrastrukturálisan. Nem gondolja, hogy Maglódon közel 12 ezer ember lakik, más a 

választási rendszerük. méreteit tekintve sokkal nagyobb Maglód, mint Ecser. Rögtön megyei 

jogú várossá nyilvánítási pályázatot nyújtana be, és felhőkarcolók építésére vonatkozó 

rendeletet. Komolyra fordítva a szót: ősszel jönnek az önkormányzati választások, ez 

nagyon jó alkalom lenne arra, hogy népszavazást is tartsunk ebben a kérdésben. Ne egy 

személyben a polgármester, és ne a testület, hanem a lakosok döntsenek. Az őszi 

választásokig talán még van idő. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Úgy gondolja, hogy mindenképpen meg kell próbálni. Ez 

előremenekülés azért, hogy egy pozitívabb finanszírozás legyen. Régen nem arról 



beszélünk, hogy egy városban toronyházakra vagy metróra lenne szükség, hanem a 

finanszírozásról.  Ecsernél jóval kisebb lakosság számú települések is városi joggal bírnak. 

Ez nem szempont. Ha a következő testület úgy dönt, hogy még sem pályázik, akkor erre lesz 

joga. Most az előkészítésről beszélünk. Ha mégis indulni akar, akkor a januári határidőig 

nagyon kevés az idő. Nagyon átgondolt munka, ami hosszú időt vesz igénybe, hogy a 

pályázatot egyáltalán be tudjuk adni. Itt egyáltalán az esélyt kell megszavazni, a következő 

testület majd megteszi a szükséges lépéseket; ez csak a kezdet. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Aki itt él Ecseren, annak előrelépés a várossá nyilvánítás.  A 

falu  vezetésnek is egy dicsőség.  Támogatni fogja a címet. 

 

dr. Petky Ferenc képviselő:  Ez egy 3 millió Ft-os esély, amit a költségvetésből ki kellene 

fizetni. A másik része a dolgoknak, hogy lehet mai állás szerint jobban járnánk a városi 

címmel. De lehet, hogy 2015. I. 1-től nem biztos, hogy jól járnánk.  Milyen a költségvetési 

politika a kisvárosok tekintetében előre nem biztos. Ma ennyi, holnap pedig más. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A népszavazás mennyibe fog kerülni nekünk? Legalább 

ugyanennyibe fog kerülni. Ezek a választások sem ingyen vannak. 

 

Gál Zsolt polgármester: Utána fogunk nézni,.hogy milyen anyagi vonzata van és milyen 

határidővel kell számolni. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Miért gond, ha város vagyunk? Ez nekünk előre vagy 

visszalépés lenne? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem biztos, hogy ennek a képviselő-testületnek kell döntést 

hozni, lejáró mandátuma előtt két hónappal.  Mi a probléma a népszavazással? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Nem a népszavazással van problémája. Az a kérdés, hogy ez 

előre vagy visszalépés? Bármely testület hozza meg a döntést, mi vele a gond? 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Nem tudja megítélni, hogy ez előre vagy hátralépés lenne. 

Visegrád megkapta a városi címet, mert történelmi hagyományai vannak. Szilágyi Károly 

alpolgármester közbevetésére válaszolva Ecsernek nem városias hagyományai vannak.  

Véleménye szerint ez a döntés annyira tartozik a falura, mint ránk 7 képviselőre.  Nem 

értette, hogy milyen felhatalmazás alapján jött elénk ez a napirend. Az elmúlt 3,5 év alatt 

senkinek nem jutott eszébe, egyik képviselőnek sem pattant ki a fejéből ez az ötlet. A két 

oldal választási programjában sem volt benne, a városiasodásnak a létrejötte legyen a cél. 

Érdekes, hogy negyedévvel a választás előtt ilyen döntéseket hozni. A többség majd dönt. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottsági ülésen is szerepelt, hogy korábban nem volt 

lakosságszám korlát. De most jött egy új rendelkezés, miszerint 2000 fő alatt nincs önálló 

önkormányzata a településnek. Érdemes átgondolni, hogy ha ezt a határt megemelik, akkor 

ez lehet-e hátrány Ecsernek. Egyikünknek sem érdeke, hogy ne legyen önálló 

önkormányzata a településnek.  Személy szerint nem az érinti, hogy város, nagyközség, falu 

az elnevezése, nem ezért szereti Ecsert. De ha van anyagi előnye a városi címnek, márpedig 

az elmúlt évtizedekben, de az utóbbi években egyértelműen ez a tendencia látszik, hogy 

nagyobb támogatásban részesül, akkor neki személy szerint elég indok arra, hogy Ecser 

városban éljen. Ha itt most 3 millió a kiadás, de lehet, hogy ez  csökkenhető, egy év alatt 

akár vissza is jöhet az állami támogatás különbségből. Plusz információ, melyet a jegyző úr 



jelzett a bizottsági ülésen is, 2000 fő nem lehet önálló hivatala a településnek, hacsaknem 

város.  Olyan megfontolandó dolog, ami független attól, Ecser városias vagy sem. Jól 

felfogott érdekünk, ha Ecser ezzel anyagilag jobban jár, támogatja az ötletet. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Ezt az előre menekülést nem érti.  

 

Horváth Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy hátránya nincs, igaz ez a 3 millió Ft költsége 

van. Viszont ha bejön, akkor viszonylag hamar megtérül. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Az hangzott el, hogy 2000 fő alatt nem lesz önkormányzata a 

településnek. Ecseren 3700 ember él. Nem olvasott kormányzati törekvést, hogy a 3700 fős 

településeken megszüntetik az önkormányzatokat. Elvettek feladatokat, áttették őket a 

járáshoz, ill. a kormányhivatalhoz. 

 

Horváth Tamás képviselő: Ő sem mondott ilyet, de évekkel ez előtt nem volt ilyen szabály. Ez 

csak egy mondat volt, nem azt mondta, hogy a Kormány miként dönt. Bárhogyan is dönt, az 

másnap változtathat. A 3 millió Ft nincs arányban, amennyit nyerhet Ecser azzal, ha város 

lesz. 

 

Barta Zoltán jegyző: Kérdésként merült fel, honnan ez a javaslat, ki szorgalmazta ezt?  Aszódi 

Csaba úr a Szlovák Önkormányzat elnöke, a Hagyományőrző Kör elnöke keresett meg 

minket, ő javasolta, hogy próbáljuk meg a várossá nyilvánítási pályázatot. Onnan jött a 

gondolat, hogy látta a legutóbbi várossá nyilvánítási pályázaton mely települések kaptak 

városi rangot. Úgy gondolta, vagyunk mi is olyanok, vagy még jobbak, mint akik városi 

címet kaptak.  Beszélt Csabával tegnap is, aki felhatalmazta, hogy mondja el ő nagyon 

támogatja ezt a dolgot, ill. a szlovák önkormányzat is foglalkozni fog ezzel a kérdéssel a 

holnapi ülésén. A másik dologban pontosítana: hétfőn nem azt monda, hogy 2000 lakos alatt 

nincs önkormányzat, hanem nincs polgármesteri hivatal, ill. összevontan működik.  A 

kistelepüléseken az önkormányzatiság bizonyos tekintetben megmarad. Az is igaz, hogy 

régen nem volt ilyen létszámhatár.  Ez a határszám a városokra nem vonatkozik. Ha 

megnézzük, hogy hol helyezkedik el Ecser, láthatjuk, hogy városok veszik körül. Ezek 

néhány évtizede községek és nagyközségek voltak.  Amikor várossá nyilvánították őket, 

örömmel üdvözöltük, még ha nem voltak olyan fejlettségi szinten, amit mi elvártunk volna 

egy várostól. A döntéshozók mégis úgy döntöttek, hogy az adott település megérdemli ezt a 

címet.  Nemzetközi szinten nincs akkora jelentősége, mint nálunk, hogy egy település városi 

címmel rendelkezik. Vannak olyan országok, ahol pl. 20 házból lévő település is város és 

ezzel senkinek nincs problémája.  Azok a feladatok, amelyeket el kell látni, inkább a 

lakosságszámhoz kapcsolódnak. Mivel minden település város a környékben, ezért nem 

vagyunk könnyű helyzetben. Félő, ha nem haladunk előre, akkor az önállóságunk kerülhet 

veszélybe. Úgy gondolja, hogy az elmúlt évek erőfeszítései adnak alapot, hogy 

megpróbáljuk ezt elérni. A tanszékvezető úr nyilatkozata, aki az előterjesztést írta,  bizalmat 

keltő. Ő már sok olyan pályázatot adott be, amelyek sikeresek voltak.  Az előző 

önkormányzatok erőfeszítéseinek látható jelei vannak Ecseren, az  infrastruktúra 

fejlesztésében, a népesség szám növekedésben, és egyéb ipari fejlesztésekben.  Ha nem 

sikerül, akkor sincs tragédia,  Az önkormányzati törvény kimondja, ha a döntéshozó nem 

támogatja a kezdeményezést, akkor tájékoztatja a testületet, hogy milyen fejlesztéseket kell 

még elvégezni, milyen feladatokat kell végrehajtani. Pl. Sülysápnál a csatorna hiánya volt a 

többszöri elutasításnak, utána indult el ez a fejlesztés.  Ha nálunk is lesz ilyen hiányosság, 

akkor erre az irányra koncentrálhatunk. A leírt anyag minden kérdésre választ ad. Ő 



javasolja, hogy vágjunk bele . Az eredményt meg fogjuk látni. Egy ilyen tanulmány 

mindenképpen előnyére válik a településnek. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Támogatható, nincs ezzel semmi gond. Főleg, ha anyagilag jól 

járunk, sőt hajlandó megszavazni. Ezzel együtt azt javasolja, sokkal nagyobb felhatalmazása 

lenne a testületnek, ha a lakosságot megkérdezné. A mostani népszavazás akár elfogadja ezt, 

akkor a mostani testület vagy átszáll a következő testületre.  Vizsgáljuk meg, hogy lehet-e 

ebben a kérdésben népszavazást tartani, ill. célszerű-e? 

 

Gál Zsolt polgármester: Mennyibe kerül a népszavazás?  1-2 millióba biztosan kerül. Van-e 

értelme, hogy 3 millió + ÁFA összeget ezzel növeljük. Ettől függetlenül egy lakossági 

vélemény kikérést meg lehet tenni. Ebben még most nem kell lépnünk. El kellene indulni 

viszont. A következő testület pedig eldönti, hogy akar-e népszavazást vagy sem.  A 

munkaanyag első része 2014.IX. 20. Ezt már valószínűleg a következő testület vizsgálja 

meg, hogy tovább viszi-e a kérdést. Ezért 1,5 millió Ft + ÁFA-t kell kifizetni. A másik 

részét akkor kell fizetni, ha a következő testület úgy gondolja, hogy tovább folytatja. 

Szerinte a mostani népszavazás csak egy időhúzás lenne. Ennek minimum 30 napos a 

kiírása.  

 

Barta Zoltán jegyző: Ez  sokkal több idő.  

 

Gál Zsolt polgármester: A népszavazás a munkaanyag megakadályozására lenne csak jó.  

 

Horváth Tamás képviselő: Ezekkel a cégekkel lehet-e olyan megállapodást kötni, hogy 

alacsonyabb díjért készíti elő, de ha sikeres a pályázat, akkor magasabb összeget fizetnénk? 

Pl. legyen az I. rész 1 millió és a nyeréskor 2 vagy 3. Ez csak egy kérdés. 

 

Gál Zsolt polgármester: A sülysápiakkal ilyen sikerdíjas szerződésük volt.  Amikor először 

beszélgetett vele, akkor szólt, hogy vegye bele ezt a lehetőséget. Nem tudja, hogy 

módosítható-e. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Továbbra sem érti.  Ez a testület dönt valamiről, majd a 

következő testület  is dönt valamiről, ha akar-e népszavazást?  Ez neki zavaros. 

 

Gál Zsolt polgármester: Emiatt csak időhiányban szenvedünk.    

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Miért szenvedünk időhiányban? 3,5 éve dolgozik ez a testület.  

 

Gál Zsolt polgármester: Abból adódik az időhiány, ha 2015-ben szeretnénk a várossá 

nyilvánítási minősítést, akkor a nyáron el kell készíteni a munka anyagát, hogy októberben 

vagy  november elején tudjon döntést hozni a testület, ami alapján el tudják készíteni a teljes 

pályázati anyagot, amit 2015. I.15-ig be kell adni.  A következő ülésen mindenképpen 

foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Mi az, hogy kell, eddig nem kellett, most kell? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha a mostani testület dönt az előkészítésről, akkor ennek 

folytatásaként kell foglalkozni az üggyel. 

 



Hosszú János képviselő: Annak annyi negatívuma van, ha a következő testület nem kívánja 

folytatni, hogy kidobtunk közel 2 millió Ft-ot. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha most csinálunk egy népszavazást, az kerül 2 millió Ft-ba. Úgy 

döntenek a lakosok, hogy igen. A következő testület folytatja a pályázatot, akkor a mostani 

összeget még megnöveljük 2 millióval. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Azt gondolja, hogy egy népszavazás szimpatikus lenne, a falu 

tudná a demokráciát gyakorolni.  Ki tudnák fejezni a véleményüket. Ha újra választják 

Horváth Tamás urat képviselőnek, eközben arról szavaznának, hogy milyen jól dolgozott, 

mert ő is javasolta, hogy legyen város Ecser.  Őt meg leszavazzák azért, mert nem 

támogatta. Ez a népszavazás erről is szól, és rólunk is. 

 

Horváth Tamás képviselő: Ha Petky doktor is támogatja, akkor biztosan emiatt nem fog 

különbséget tenni kettőjük között.  

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Elmegy 60 %-a a lakosoknak. Sokkal nagyobb a legitimitása 

ennek a döntése.  Mi történik akkor, ha nem 2015-ben? 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Egy népszavazást nem is lehet olyan egyszerűen elindítani. 

 

Barta Zoltán jegyző: Először is utána kell néznie, hogy ebben a kérdésben lehet-e tartani 

népszavazást. Nem emlékszik olyan településre, ahol erről népszavazást írtak ki. Mindenütt, 

ahol eddig  városavatón volt, a lakosság túlnyomó részének örömünnep volt. Az ottani 

értelmiség körében volt egy konszenzus, hogy fejlődnek.  Meg lehet vizsgálni, mik a 

feltételei a dolognak. Semmi baja a népszavazással, biztos, nagyon jó dolog. De a képviselő-

testület is jogosult abban dönteni, hogy elkészít-e egy ilyen pályázatot. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Hirtelen jött ötlet a népszavazás?  Hirtelen ötlet volt a várossá 

nyilvánítás is. A 3 és fél éves képviselő-testületi ciklus alatt sem, sőt hétszáz évig nem 

vetődött fel Ecseren a várossá nyilvánítás. Most annyira hirtelen ennek a testületnek kell 

dönteni? 

 

Gál Zsolt polgármester: Azért gondoltuk ezt, amit korábban elmondtak. Finanszírozási többlet 

lehetősége van, ha várossá leszünk. Ha most népszavazás tartunk és nem nyerünk, az sokkal 

rosszabb. A kormányzati döntésnél tudható volt, hogy a települési létszámhatár nem 2000 

főnél lett meghúzva, hanem egy magasabb számnál. De elindult a kisebb városok és 

települések részéről egy lobbi tevékenység. Ezért lecsökkentették 2000 főre. Ő már hallott 

olyan hangokat, hogy tovább szűkítik ezt a dolgot, 5000 főre kellene emelni.  Ha úgy 

döntünk,hogy készüljön el az előkészítő munkaanyag; ez  másfél millió + ÁFA összegbe 

kerül. Ha a  következő testület úgy dönt, hogy nem folytatja tovább, akkor valóban kidobott 

pénz. Ha pedig folytatni akarja, akkor lehet, hogy várossá nyilvánítják Ecsert. Lehet, hogy 

nem elsőre, vagy másodikra. Szerinte azt kell nézni, hogy mi a település érdeke. A település 

érdeke, hogy több bevétele legyen, biztosítva legyen a mostani szabályozás szerint a 

polgármesteri hivatal megtarthatósága. Őt sem zavarná a népszavazás önmagában, ha ezzel 

nem lehetetlenítené el ezt a mostani kezdeményezést. 

 

Szavazásra bocsátja, hogy a testületet a jelenlévő Antali Gábor ecseri lakos részére 

engedélyezi-e az ülésen történő hozzászólást. 

 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – engedélyt adott 

Antali Gábor  hozzászólásához. 

 

Antali Gábor: Sülysápi lakos volt 11 évig, és rendszeres részt vett az ottani testületi üléseken. 

Akkor építészként 30 éves közigazgatási gyakorlat után tiltakozott a várossá nyilvánítás 

ügyében. A bíráló bizottság Sülysáp többszöri pályázatát visszadobta.  Mi a sülysápi 

polgármester úrral abban a konszenzusban maradtunk, hogy van Sülysápnak egy web oldala, 

ahol van fórum rész. Nyitottak egy oldalt, ahol az állampolgárok megírhatták a 

véleményüket. A képviselő-testület minden egyes tagja benne volt, és ott kommunikáltak.  

Nagyon sok okos ötlet volt és plusz hozadékként a lakosság folyamatosan tájékoztatva lett. 

Javasolja Ecsernek is a honlapján  nyissanak fórumot. Amúgy is le vagyunk maradva az 

internet kezelésben.   A testület felhatalmazza azt a személyt , aki a kérdésekre válaszol.  Ezt 

a lehetőséget egyébként is hiányolja.  Sem elvetve, sem támogatva a népszavazást javasolja 

a fórumot. Nem csak ebben a témában, de leggyorsabb vélemény bekérési módnak tartja.  

Nem emlékszik, hogy pontosan az előző választási ciklus végén indították-e el Sülysápon az 

internetes lehetőséget. Az előző 8 évben megválasztott testület volt hatalmon, akkor indult a 

várossá nyilvánítási kezdeményezés, ami kétszer nem sikerült. Közbe jött a választás, ami 

miatt a következő évben kimaradt a lehetőség.  Azt követő testület végigvitte a folyamatot, 

attól függetlenül, hogy azt az előző testület kezdeményezte. Kötelezővé tette magára ezt a 

feladatot. A sülysápi weblapon, a  fórumon megtalálható az akkori levelezés. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Beszélgetünk arról, hogy Ecser város legyen. Akkor, amikor a 

virtuális központban áll egy vörös színű bádog ABC épület.  Évek óta szorgalmazza, hogy 

valami történjen ez ügyben. Legyen valami elképzelése a testületnek, hol a központ. A 

testület megszavazott 450 eFt-ot a településközponti tervre, de csak a Széchenyi utcáról van 

terv. A testületnek elképzelése sincs, hogy hol legyen a központ. Annak a településnek, ahol 

nincs is központ, arról döntünk, hogy város legyen? 

 

Gál Zsolt polgármester: Az ABC nem az önkormányzat tulajdona, hanem magán tulajdon. 

Tavaly és tavaly előtt is elmondta már, hogy a Széchenyi utca burkolat cseréjét megelőzően 

is beszélt a tulajdonossal, aki akkora összegű igénnyel állt elő, amit nem tudunk megfizetni; 

100 milliót kért.  A másik oldalon lévő épület szintén az ő tulajdona, amiért 30 milliót kér, 

összesen 100+30 millióról van szó. 

Az előbb emlegetett Maglód város melyik részét tartják központnak?  Ecsernek pont van egy 

központja, igaz vannak olyan épületek ezen a területen, amelyek nem odavalóak.  Ezért is 

oldottuk meg a Széchenyi utcát is, hogy a központhoz illő képet mutasson.  A település 

központja jól behatárolható: az Iskola – Művelődési ház – Polgármesteri Hivatal alkotta 

háromszög.  Van elkészült tervünk több is. Nincs értelme amiatt újat tervezni, hogy két 

olyan általunk nem birtokolt épületről beszélünk.  Ha az önkormányzat bevételei nőnének, 

akkor újra tudunk tárgyalni, és visszakerülünk ehhez a kérdéshez. A várossá nyilvánítás után 

a települések központ kialakításra jelentős összeget nyertek.  Ecser is nyert hasonló 

pályázaton 98 millió Ft-ot.  Ezért vagyunk egy szép új művelődési házban. Az is igaz, hogy 

a városok magasabb összeget nyertek ugyanezen célra. Egyetért Antali úrral abban, hogy a 

lakossági vélemény megismerése fontos. De az internetes fórumok indítója sokkal többért 

felel, törvényi szinten szabályozva van. Ecser várossá nyilvánítása első hallásra 

mindenkinek furcsának tűnik, de az érvek alapján – nem céltalan vállalkozás. Egy évvel 

ezelőtt Sülysápon találkozott a mostani ajánlatot adó úrral, akivel beszélgetett a várossá 

nyilvánításról. Akkor személy szerint ő is elvetette ezt az ötletet.  Email váltás is történt az 

ügyben; akkor leállt ez a folyamat. Most Aszódi Csaba András kezdeményezésére felvette a 

kapcsolatot a tanszékvezető úrral. Érdemes pályázni. Ha nem kapjuk meg a városi címet, 



akkor is megmondják a bírálók, hogy miben kell fejlődnie a településnek. Ezzel a 

tanulmánnyal talán pályázati forráshoz is tudunk jutni.  

Most arról kell dönteni a testületnek, hogy előkészítsük-e a pályázatunkat, induljunk-e 

tovább? A kiegészítő indítványról is döntsünk, hogy dr. Petky Ferenc képviselő javaslatára a 

népszavazás lehetőségét vizsgáljuk meg, indítsuk-e el. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: 5 perc technikai szünetet kér. 

20.35 órától 20.43 óráig szünet. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Azt javasolná ő is, hogy induljon a várossá nyilvánítási  pályázat. 

A polgármester vizsgálja meg a jegyzővel, hogy a választásokra egy népszavazásnak van-e 

esélye, realitása? Mik a technikai feltételek, mennyiben kerül?  Ha lesz rendkívüli ülés, 

akkor ezekre a kérdésekre adjon választ. 

 

Gál Zsolt polgármester: Megjegyzi, hogy rendkívüli ülés már holnap is lesz.  A megadott 

feltételekkel tovább tárgyal az úrral.  Kéri a testület felhatalmazását, hogy szerződést 

írhassunk alá az ajánlatot adóval. A határozatban kiegészítésként szerepel, hogy 

megvizsgálja annak lehetőség, hogy a várossá nyilvánításról a lakosság megkérdezésére 

népszavazást ki tudunk-e írni. Erről a testület a következő ülésén fog dönteni. 
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felhatalmazza a polgármestert, hogy a megadott feltételekkel a várossá nyilvánítási pályázat  

előkészítésével kapcsolatosan folytasson tárgyalást az ajánlatot adó Dr.habil.Trócsányi 

András tanszékvezetővel és szerződést írhasson alá.  

Továbbá a polgármester vizsgálja meg, hogy a lakosság megkérdezésére szolgáló népszavazás 

kiírására van-e lehetőség az önkormányzati választások idejére. Erről a testület a következő 

ülésén dönt.  Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

11.)  Szerződés kötése a Goodwill Consulting Kft.-vel  az „Európa a polgárokért 

Program 2014-2020. Testvérváros-projektek 2014. év” pályázatra 

 

Gál Zsolt polgármester: Egy pályázatot már ebben a témában már beadtunk, de akkor nem 

nyertünk. A mostani értékelési szempontokban szereplő kitételek között nem elegendő, hogy 

kulturális és sport programot szervezünk, mélyebb programokra is koncentrálni kell. A 

mostani projektben fő cél az Európai Unió működtetésének megismertetése a lakosokkal. 

Nem lesz elegendő csak a szlovák testvértelepüléssel való kapcsolat, egyéb településeket is 

be kell venni. El kell mozdulni más irányba is. Kéri a testület felhatalmazását, hogy 100 + 

100 eFt-os összegért a Goodwill-Consulting Kft.-vel a pályázati szerződést aláírhassa. Az 

előző sikertelenség tapasztalataiból tanulva, reméli a mostani sikeres lesz. Ha nyerünk 2015. 

szeptembertől indulhatnak a programok.   

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja, hogy induljunk 

a pályázaton a kiküldött előterjesztés szerint. 
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megbízza a polgármesert, hogy a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel 

Egyedi Pályázatírási Megállapodást kössön az ajánlat szerinti 

100 eFt + ÁFA (alapdíj) + 100 eFt + ÁFA szolgáltatási díj összegben 

az “Európa a polgárokért Program 2014-2020. Testvérváros-projektek 2014. év” 

pályázatírásra. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014.09. 01. 

 

12.)  Radnai Máté   településrendezési szerződés előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem fog kérni szavazást. Tájékoztató jellegű napirend. Radnai Máté 

előzetesen átminősített területét, szeretné újra átminősíteni gazdasági területté.  A Vághi 

József tulajdonában lévő, valamint a Fuvartrans Kft. telephelye és az  M0 autóút által 

határolt terület között 6,5 ha területrészről van szó. Amikor Radnai úr megkeresett minket, 

több okból is úgy döntött, hogy el tudja indítani a szerkezeti tervek módosítását. Az előző 

projekt átminősítéséért kifizette a tartozását. A tervező céggel megegyezett 3,5 millió Ft-

ban. Többszöri személyes megkeresésre Radnai úr türelmét kérte: Amennyiben a testület 

úgy dönt, hogy hozzájárul az átminősítéshez, akkor településrendezési szerződést kell 

kössünk. Ezért még csak az előzetes felmérést, egyeztetést végezze el, és a testület 

szándékának birtokában intézze a továbbiakat, azért, hogy ne kelljen a tervezési költséget 

kifizetni, ha nemlegesen dönt a testület. Addig ne fogjon hozzá, ha nem tudja a további 

költségeket felvállalni.  Kérte a Pénzügyi Bizottságtól, hogy adjon meg egy „ -tól –ig” 

határt, amiben egyeztetni tudunk vele. A bizottsági javaslat, hogy a településrendezési 

hozzájárulás 250 eFt/m
2
-ben legyen meghatározva. A további lépéseket, mint pl.  

villanyvezetés, közvilágítás, útépítés, stb. neki kell majd megvalósítania. Hasonló 

feltételekkel javasolja a településrendezési szerződés meghatározását, mint korábban a 

Vághi Józseffel kötött megállapodás. Számítania kell, hogy további kiadásai lesznek még 

Radnai úrnak. Mivel ez a rész az iparterület széle, ott mezőgazdasági tevékenységet nem 

fognak folytatni. Korábban, amikor mezőgazdasági területi átminősítést kérte, egy ranchot 

akartak odaépíteni. Időközben megépült az M0-ás autóút és egy alumínium öntöde és sajnos 

egy családi tragédia is történt. Ezért nem valósult meg az elképzelésük. Emiatt történt az 

újabb módosítási kérelem.  Kéri a testület határozzon meg egy keretet a hozzájárulás 

összegéről, hogy tudjon miről egyeztetni. Várja a képviselői kérdéseket, ill van-e ellenvetés? 

 

Hosszú János képviselő: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy itt egy ipari területrészről van 

szó. Ecsernek régen lépni kellett volna ebben, hogy ez a jól behatárolt földterület egészében 

ipari besorolású legyen.  Jelen esetben olyan „beékelődésről” van szó környező ipari-

gazdasági besorolású területen, amely nem indokolja, hogy tovább maradjon mezőgazdasági 

terület.  Mindenképpen támogatja a kérést. 

 

Barta Zoltán jegyző. Eredetileg gazdasági besorolású volt a településszerkezeti tervben,, csak 

ők kérték a visszaminősítést. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Tovább folytatja az egyeztetést Radnai úrral.,  Ebben az 

önkormányzati ciklusban hasonló kérelmeknél a 250 – 500 Ft/m
2
 ár volt a testület részéről 

meghatározva. Javasolja, hogy ez maradjon a testület véleménye. Kérdése a képviselők felé, 

hogy mondhatja-e Radnai úrnak, ezen összeggel lehet számolnia? Pontos döntés kell, ha már 

a szerződés elénk kerül. 



Hosszú János képviselő: Tájékoztatni kell, hogy a közvilágítás, és a közművek kiépítése is az 

ő költsége. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezt már ismertette vele.  Mivel a képviselő-testületnek ugyanaz a 

véleménye, mint a korábbi kérelmeknél és újabb javaslat nem érkezett, ennek megfelelően 

fogja értesíteni Radnai urat. Határozatot a szerződés tervezetnél kell hozni. A napirendet  

lezárja. 

 

13.)  Bp. XVII. kerületi szennyvíz-átemelő telep vízellátása; hozzájáruló nyilatkozat 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez már ismerős téma a testület előtt. A XVII. kerületi beruházás miatt 

először az elektromos ellátás miatt keresték meg Ecser Önkormányzatát. A 

szennyvízátemelő telep vízellátása miatt kéri a hozzájárulásunkat a tervező cég. A Pénzügyi 

Bizottság ugyanazon feltételekkel javasolja megadni a hozzájárulást, mint az elektromos 

hálózatra történő csatlakozás esetében, azzal a kitétellel, hogy az út helyreállítása makadám 

úttal történjen.  Kb. egy 15 méteres szakaszról van szó. 

 

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

felhatalmazását, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot aláírja azzal a kitétellel, hogy az út 

javítása makadám út létrehozásával teljesüljön. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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a Szalaska dűlő 013/193. hrsz. ingatlanon létesítendő Bp. XVII. ker. Sáránd utcai 

szennyvízátemelő telep  vízellátásának kiépítéséhez  a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulást kiadja.  

A képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulását úgy adja ki, amennyiben a kivitelezési  

munkát követően a beruházást végző saját költségen makadám utat épít. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. VII. 15. 

 

14.)  Emlékmű létesítése a temetőben a II. világháborúban elesettek tiszteletére 

 

Gál Zsolt polgármester: A címben szereplő emlékmű „létesítés” szó nem teljesen pontos. 

Előzményként elmondja, hogy az emlékművek rendben tartása, üzemeltetése önkormányzati 

feladat. Aszódi Csaba András a gyömrői temetőben talált egy emlékmű követ, amit nem 

használnak és átadnának részünkre. Ennek a kőnek a felújítás költsége – csiszolás, tábla 

elhelyezés, stb - munkáira 110 eFt + ÁFA összeget irányoztak elő. A Pénzügyi Bizottság 

magasabb összeget javasolt erre biztosítani. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottság úgy gondolta, hogy mivel a régi emlékművet, ami már 

nagyon tönkre ment,  el kell bontani, és az említett kőnek szállítási költség is van, ezért 200 

eFt+ÁFA összeget javasolt. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen támogatja a 

II. világháborús  emlékművet. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő:  Hol lenne felállítva? 



Gál Zsolt polgármester: A temetőben a II. világháborús katona síroknál kerülne elhelyezésre; 

az új urnafaltól a régi ravatalozó elé eső területen. A meglévő emlékmű teljesen tönkrement, 

ennek a cseréje lenne.  Az apropóját az adja, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól ellenőrzik, 

rendben tartjuk-e a sírhelyet.  Dinnyés Sándorné Pancsi néni, aki eddig is végezte ezt a 

feladatot,  örömmel gondozza az új emlékművet is.   

 

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

határozatot hozta: 

141//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a II. világháború tiszteletére állított emlékmű felújítására 

200 eFt+ Áfa összeget biztosít. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

15.)  Kovács Arnold  pszichológus irodahasználati engedély hosszabbítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az év elején döntött a testület a pszichológusi szolgáltatást végző 

Kovács Arnold úr irodahelyiség használatáról. Ajánlatát elfogadva a térítés mentes 

helyhasználatért csökkentett árban ellát önkormányzatot terhelő feladatokat.  Jelen 

pillanatban a pedagógiai szakszolgálatnál még nem működik ez a feladatellátás.  Kértük 

Kovács urat, hogy írjon egy rövid beszámolót eddigi tevékenységéről és közölje, hogy mi a 

kérése. 

 

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

napirendet. 

 

Gál Zsolt polgármester: A beadványban szerepel, hogy a 3,5 hónapban mennyi ügyet látott el 

Ecseren. Úgy gondolja, hogy továbbra is biztosítani kellene a térítésmentes irodahasználatot. 

Ez a megoldás jó az önkormányzat részéről is addig, amíg a pedagógiai szakszolgálat nem 

látja el ezt a feladatot vagy határidős ígéretet nem kapunk annak átvételéről. Most javasolja 

az engedély meghosszabbítását 2014. december 31-ig.  A szakszolgálat részéről szeptember 

– október környékére van ígéret, hogy lesz elmozdulás. A lakosság részéről csak egy válási 

ügyben volt panasz, hogy nem nyilatkozott a pszichológus, hová helyezzék el a gyereket. De 

ez nem tartozik a hatáskörünkbe. Javasolja Kovács Arnold részére az év végéig 

ugyanezekkel a feltételekkel támogassuk a tevékenységét. Az általa nyújtott szolgáltatásra 

nyáron is van rá igény,a  kezeléseket folytatni kell. Ha majd át tudja venni a szakszolgálat 

ezt a feladatot, akkor újra tárgyaljuk a kérelmet. 

 

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

határozatot hozta: 

142//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 30/2014.(II.26.) sz. határozatával megegyezően  

a Testület hozzájárulását adja, hogy Kovács Arnold pszichológus 

a Rábai Miklós Művelődési Házban – előre egyeztetett időpontban – 

a pszichológiai szolgáltatás végzéséhez térítésmentesen irodát használhasson 2014. XII.31-ig. 

Felelős:  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

Határidő: 2014.VII.1-2014.XII.31. 



16.)  Pest Megyei Díjak odaítélésére javaslat 

 - Kulturált Települési Környezet Díj 

 - Pest Megye Építészeti Nívódíja 

 - Pest Megye Környezetvédelméért Díj” 

 

Gál Zsolt polgármester: Felkérést kaptunk a Pest Megyei Közgyűlés Elnökétől, hogy 

terjesszünk fel a településünkről díj javaslatokat.  Elgondolásunk alapján talán a kulturált 

település díjra lenne esélyünk.  Nívódíjra, vagy környezetvédelmi díjra nincs ötlete. Kéri a 

testületet, hogy a kulturált települési pályázatra adjon egy felhatalmazás, hogy 

kidolgozhassa és benyújthassa Ecser pályázatát. 

 

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

határozatot hozta: 

143//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Pest Megye Közgyűlésének 7/2014.(VI.03.) önkormányzati 

rendeletében előírtaknak megfelelően a „Kulturált Települési Környezet Díj”-ra a pályázatot 

nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. VII. 07. 

 

17.) Koszta-Sped Kft. kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester:  A Koszta-Sped Kft. kérése arra vonatkozik, hogy az általa bérelt 

területen balesetveszélyessé vált villanyóraszekrény cseréjét elvégezhesse, és az új óra a 

betonoszlopra kerüljön.  Az önkormányzatnak költségbe nem kerül. Javasolja a kérelem 

támogatását. 

 

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

határozatot hozta: 

144//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

az Ecser 1328/1. hrsz.-ú ingatlan bérbeadója hozzájárulását adja, hogy  

a Koszta-Sped Kft. a fenti ingatlanon az alább felsorolt felújításokat elvégzze: 

- a meglévő, régi, rossz állapotú, balesetveszélyessé vált villanyóraszekrény cseréje; 

- az új villanyóra szekrény és az utcai hálózatról beérkező vezeték áthelyezése a Koszta-

Sped Kft. által felállított betonoszlopra. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

18.) Az M0 autópálya zajvédő fallal kapcsolatos ügy 

 

Gál Zsolt polgármester: Holnap a jegyző úrral a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz mennek, 

ahol az M0 autópálya végleges átadásáról lesz egyeztetés.  Nem javasolja Ecser 

hozzájárulását, mert nem épült meg a zajvédő fal.  Többször jelezte a NIF-nek ezt a 

problémát. Bár erre vonatkozóan az engedélyek megvoltak, 2010-ben elkészültek a tervek is.  

Ennek ellenére nem készült el. Ezért nem javasolja a hozzájárulás megadását. Határ utcában 

a kerekét látni az autóknak.  A gázvezeték építés miatt megnyirbálták az erdőt, semmi 

zajvédelem nincs. Kéri, hogy testületi felhatalmazással tudja mondani, hogy nem járulunk 

hozzá a végleges átadáshoz, csak ha megépül a zajvédő fal. 



Hosszú János képviselő:  Szeretné, ha megvizsgálnák azt a kérdést is, hogy a felüljárón 

Maglód és Ecser között biciklivel és gyalog nem lehet átjutni.  A tervezés folyamatában nem 

lehetett volna engedélyeztetni? Most életveszélyes ezen közlekedni.  Több dolgozója is jár 

Maglódról, akiknek igen nagy problémát jelent. 

 

Barta Zoltán jegyző: Amikor az M0 tervezését folytatták, akkor a tervezőknek olyan állapotot 

kellett tervezni, amilyen korábban volt. Mivel nem volt ott soha járda, vagy kerékpárút, ezért 

nem is terveztek olyat.  A keleti szakaszon nincs is kifejezetten gyalogos híd egy hely 

kivételével.  Akkor kellett volna jobban lobbizni, talán akkor építettek volna ilyet.  Utólag 

nehéz megmondani, hogy ezt miképpen lehetne megoldani. A zajvédő falat a képviselő-

testület előírta, mint feltételt, de senki nem feltételezte, hogy a funkcióját nem tölti be. A 

Határ és Vörösmarty utcai lakosoknak jelent legnagyobb gondot. Ezért folyik a küzdelem a 

XVII. kerület, Maglód és  Pécel részéről is. Ezen a részen  zajvédelmi mérést is végeztek, 

amely megállapította, hogy indokolt a felvetés. Ezért készíttette el az engedélyezési 

eljárásban a NIF a tervezést.  Emiatt is kaptak csak ideiglenesen egy évre engedélyt.  

Minden egyes alkalommal jeleztük a problémánkat. 3 féle feladata van az önkormányzatnak: 

kifüggesztési feladat – aminek eleget tettünk. 2. nyilatkozhat az eljárásban.  3. A települést 

érintő szakasz ott épült-e meg , ahol településszerkezeti tervben van? Ez igaz, megfelel a 

terveknek.  Abban bízik, hogy a testületi vélemény erősebb hatással van az engedélyező 

hatósággal. 

 

Hosszú János képviselő: Régen az út szinttel egyben volt a gyalogos forgalom Ecser és 

Maglód közt. 

 

Barta Zoltán jegyző: Akkor senkinek eszébe sem jutott kérni külön gyalogos közlekedési 

lehetőséget. 

 

Dr. Petky Ferenc képviselő: Kérdés, hol lehetne mégis kezdeményezni?  Nem Ecseri 

tulajdonú az út, de kérhetnénk építészt 

 

Gál Zsolt polgármester: Ennek a kérésünknek most az M0 átadásával kapcsolatban nincs 

létjogosultsága. Azt az ígéretet is kaptuk, hogy az M0 befejezése után a Bajcsy-Zsilinszky 

utcát  felújítják. Bár ennek már 3 éve el kellett volna készüljön, de nem történt meg. Ettől 

függetlenül jelezni fogják, hogy épüljön egy gyalogos kiegészítése a két település közti 

átvezetésnek. 

 

Barta Zoltán jegyző: Korábban volt egy másik elképzelés is, miszerint a  XVII. kerület  

kezdeményezésével egy bicikli út vezetett volna a Szalaska dűlőn keresztül Maglód 

központjába. Ennek a kerékpárút építésével együtt lehetne gyalogos-kerékpáros hidat 

megvalósítani.  Ennek a terve még nem jutott el hozzánk.  

 

Hosszú János képviselő: Ez a közlekedési gond szerves része az M0-ásnak.  

 

Barta Zoltán jegyző: Az eredeti terveknél a hozzájáruló nyilatkozat határozatot kiadta az 

önkormányzat. Az első tervben pont fordítva lett volna a kivitelezés; az M0 autóút egy 

töltésen vezetett volna és a vasút alatta haladt volna, és az összekötő út is alatta ment volna. 

Elkezdődött az építés, és rögtön új tervezés készült.  Mivel az M0 alatt lévő híd nyílás 

nagyobb volt, a gyalogos közlekedésnél sem lett volna gond. De a tervezés módosításánál 

mindenki nagyon örült, hogy nem egy nagy töltés épül meg a falu határában és a „fejünk 

felett” mennek a kamionok. A testület hozzájárult, hogy a vasúti pályatest alatt menjen az út.  



Úgy gondolták, hogy sokkal kisebb zajhatás éri a települést, ha lent megy az M0. A töltésen 

való vezetésnél beteríti a zaj és benzingőz a települést, ha felül megy a forgalom. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A Maglódra átvezető gyalogos és bicikli út ügyében, a 

maglódi önkormányzattal közösen kellene együtt lépni, így hathatósabb lenne.  

 

Gál Zsolt polgármester:  Holnap a közlekedési hatóság elé tárja, mit kíván az ecseri testület. A 

gyalogos közlekedés biztosítása ügyében a maglódi polgármesterrel felveszi a kapcsolatot. 

A nyilatkozatban a híd felülvizsgálata fontos, de ezzel nem tudjuk akadályozni a végleges 

átadást.  Felolvassa a határozati javaslatát, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kíván 

benyújtani.  Az egyeztető tárgyaláson jelezni fogja kiegészítve a határozatot, hogy az Ecsert 

és Maglódot összekötő felüljáró kibővítését a gyalogos és kerékpárosok részére vizsgálják 

meg. 

 

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

határozatot hozta: 

145//2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az M0 autóút Keleti szektor végleges 

forgalomba helyezési engedélyének kiadásához nem járul hozzá. 

Az M0 autóút Ecseri szakaszának kivitelezésekor a településünket a zajtól védő zajvédő fal 

sem magasságában, sem hosszúságában nem biztosítja funkciójának ellátását. A település 

lakosságának életminőségét rontja az M0 autóút zaja, sérülnek alkotmányos jogaik. Ezen 

problémánkat már korábban is jeleztük és a zajmérések panaszunk jogosságát igazolták. Az 

autóút zaj, illetve az autóút fölött átvezetett 120a jelű vasútvonalon épített vasból készült híd, 

az azon zajló vasúti forgalom nagymértékű zajt generál. A NIF Zrt. elkészítette a zajvédő fal 

átépítésének terveit, arra építési engedély is kiadásra került, azonban a beruházás nem valósult 

meg. 

A lakosság érdekeinek képviseletében tehát nem áll módunkban hozzájárulni a végleges 

forgalomba helyezési engedély kiadásához. Amennyiben a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

nyilatkozatunk ellenére azt még is kiadná, határozatuk ellen jogorvoslattal fogunk élni. 

Kérjük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, hogy az ecseri emberek problémáját oldja 

meg és a szakaszunkon a zajvédelmi intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19.)A  Rákos-mejeze AGRO Kft. kérelme. 

 

Gál Zsolt polgármester: Már hasonló kérelem volt előttünk. Részletesebben leírták, hogy az 

önkormányzatunkkal kötött szerződésük 2014. XII. 31-én jár le. Azt kéri Tomasovszky úr, 

hogy  ne év végén hozzuk meg a döntésünket a bérlés ügyében. A vetésforgó miatt 

legkésőbb X.15-ig el kell vetnie, hogy jövőre aratni tudjon. A vetés még benne van abban az 

időben, amíg a szerződése szól, de ha nem ő vele köt szerződést az önkormányzat, akkor 

másnak vetné el a terményt. Ezért újra megkeresett minket Tomasovszky úr. A nyár során 

lesz rendkívüli ülésünk, és ha hozzájárul a testület, akkor ezen idő alatt kiírjuk a pályázatot, 

és még az általa kért határidőben tudunk eredményt hirdetni.  

 

Horváth Tamás képviselő: Ha bevállalja, ha nem ő nyeri meg, akkor is tudna vetni, bár ez 

kockázat. 

 



Barta Zoltán jegyző: Ha a nyári testületi ülésen a haszonbérletes pályázatot kiírnánk, akkor 

még a vetési idény előtt születhetne döntés.  

 

Gál Zsolt polgármester: Nem kér szavazást, csak véleményt a képviselőktől. Az elhangzottak 

alapján előkészítjük a nyári időszakra a pályázati kiírást. 

 

20.)  Az Ecseri Sport Egyesület labdarúgó csapatának kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Szilágyi József úr a Sport Egyesület elnöke megkeresett azzal a 

problémával, amivel többször foglalkoztunk már.  Az aktualitás abból adódik, hogy a 

labdarúgó csapatunk feljutott magasabb osztályba, és ehhez kapcsolódóan az utánpótlás 2 

csapatot is tudják biztosítani. Az anyagi forrást– többletköltséget – a feljutásuk nem jelent, 

de az elmaradt felújításokat, fejlesztéseket el kell végezni. Ehhez kéri a támogatásunkat.  

Pontos költség még nincs meg. Problémás a kerítés és labdafogó háló; a tönkrement 

lecserélendő bojler helyett árajánlatokat meg kell újítani, ill. épület körül kell játékos kijáró 

burkolat kiépítését elvégezni.  Augusztus elején elindul a bajnokság. Azt jelenti, hogy 

viszonylag rövid időn belül a beruházások egy részét el kell végezni. Erről a rendkívüli 

ülésen döntünk. 

 

A következő napirendek személyi kérdést érintenek, ezért 21.24 órakor zárt ülést rendel el, 

melyről külön jegyzőkönyv készül. 

A zárt ülés 21.45 órakor befejeződik, az ülés a továbbiakban nyílt ülésként folytatódik. 

 

26.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban a pénzállományunk 207 millió Ft tartalékot 

mutat,  lekötésünk nincs.  A Tölgyfa utcai játszótérről szeretne beszélni. A játszóeszközök 

elhelyezése megtörtént. A ping-pong asztal felújítás, a kerítés és az ivókút készítés 

folyamatban van. Reményeink szerint hamarosan befejezésre kerül. Szeretné tájékoztatni a 

testületet, hogy a Vecsés felé vezető úton, a gázfogadónál meglévő egy kis út mellett a 

Karzol Kft vezetője és megbízottja vásárolnak földterületrészt. Itteni a fejlesztésben 

gondolkodnak, raktár épületet szeretnének építeni hűtőkamrával. A megvásárolt 

területrészek között van két át nem minősített terület. Szeretnék azt is megszerezni, ami 

jelenleg szántó besorolásban van, összesen 2,5 hektár.  Ezt az információt csak tájékoztató 

jelleggel mondja. Reméljük ténylegesen épülni fog a beruházás. A polgármesteri  

beszámolóhoz kapcsolódik a hulladékgazdálkodási pályázatunk. A közbeszerzési referens 

hiánypótlásra hívta fel az egyik pályázót, aminek holnap 2 órára van határideje. Emiatt lesz 

rendkívüli ülése a Pénzügyi Bizottságnak holnap 17 órakor és 17.30 órai kezdettel a 

testületnek.  Sürgős a döntés, mert június 30-ával lejár az ASA-val kötött megállapodásunk 

határideje. A kiértékelésnél most úgy áll a helyzet, kérdéses, a hiánypótlás után megfelel-e a 

kiírás feltételeinek az ajánlat.  A pályázati anyagot teljes tartalmában mérete miatt nem tudja 

kiküldeni. A hivatalban látható az egész anyag.  A szakértő holnap 14 óráig összesítést 

készít. Mi az előnyös és mi az a hátrányos, ezt a beérkezett hiánypótlás után tudja 

elkészíteni.  Ezt a bizottsági, ill. testületi ülésen fogjuk megkapni közösen.  

 

Hosszú János képviselő:  Esetleg névazonosság miatt szerepel az ajánlatot adó cég mellett 

Kun Attila neve? 

 



Gál Zsolt polgármester: A maglódi TEFÜ Kft. úgy adta be ajánlatát, hogy bizonyos feladatok 

esetében közösen végeznének munkát, ill. az EKO Kft. átvállalna ebből néhányat. Ha a 

képviselő-testület esetleg megbízza. Most jelen pillanatban még nem aktuális ez a lehetőség. 

Vannak olyan feladatok, amit átvehetnének az EKO Kft. dolgozói. A TEFÜ-nek a 

képviselője, amikor áthozta az anyagát és neki el kellett mennie. Így megbízást adott Kun 

Attila részére, hogy a bontásnál legyen ott.  Ezért szerepel a neve. 

 

Hosszú János képviselő: Szeretne még egy észrevételt tenni. Volt az előbb a polgármester 

úrnak egy  megjegyzése, hogy  van még tartalékunk.  Azt is tisztán kell látni, hogy mitől van 

tartalékunk. A Kormány mekkora pénzt utalt át az önkormányzatunknak, ezért van tartalék. 

Ez nem a mi 4 éves munkánknak köszönhető. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Kormány valóban most utalt át 114 millió Ft-ot, amit többször, 

minden fórumon megköszöntük. Ez így van. A mi munkánknak pedig az köszönhető, hogy 

ezen felül is van tartalékunk és azon felül is működőképes az önkormányzatunk. Minden 

egyéb hátráltató tényező ellenére.  Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület ebben jó munkát 

végzett, mert ahhoz képest hogyan állhatnánk, ha nem szorítottuk volna össze a 

„nadrágszíjat”. Ahhoz képest még mindig jó helyzetben vagyunk. 

 

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

határozatot hozta: 

152/2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Az Oktatási és Szociális Bizottság a  Pest Megyei 

Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Zamárdi táborába  3 gyereket delegálunk 12 eFt/fő 

összegben.  16 fő gyerek részére nyári étkezés biztosításában döntött a bizottság. 

 

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

határozatot hozta: 

153/2014.(VI.18.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Oktatási és Szociális Bizottság beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Szeverné Csekei Csilla  bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Tamás képviselő: Pénzügyi Bizottság az előzőekben tárgyalt ügyeken kívül más 

témát nem érintett. 

 

27.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

Hosszú János képviselő: Az EKO Kft. mérlegével kapcsolatban szeretné kérni a főkönyvi 

kivonat  másolatát,  és  a  mérleget  alátámasztó  bizonylatot  és  összes  dokumentumot  

  



 

 


