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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

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

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 

 

 dr. Gózony Gábor, Horváth Tamás, dr. Kóspál Lajos, 

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

 Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 Pokornyi Róbertné  pü.csop.vezető 

 

Meghívottként megjelentek: Kun Attila  EKO Kft. ügyvezető,  Dévényi Gáborné 

művelődési ház igazgató 

 

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

határozatképes. Ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

1.)  Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 

2.)  Rákos Mezeje Horgászegyesület tájékoztatója 

3.)  Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

4.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat önrészről való döntés 

5.)  2014. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

6.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

7.)  Javaslat a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató KFT által engedményezett 

kintlévőségek részletfizetésének engedélyezési eljárására 

8.)  2. sz. Óvoda alapító okirat módosítás 

9.)  Védőnői körzethatár módosítás ügye 

10.)  Gyömrő és Környéke Társulás   

a.) Társulási Tanácsába delegálás   

b.) Társulási megállapodás módosítása 

11.)  Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsába, ill. Munkacsoportjába delegálás 

12.)  Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába 

delegálás 

13.)  Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás  Társulási Tanácsába delegálás 

14.)  Vagyonrendelet módosítása vagyonkezelői jogokra 

15.)  A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

16.)  DPMV Szolgáltató Zrt. víziközmű-szolgáltatás hosszú távú gördülő fejlesztési terv ügye 

17.)  Adomány elfogadásának ügye 

a.) Óvodák részére 

b.) Iskola részére  

18.)  Foglalkozás-egészségügyi szerződés ügye 

19.)  EKO Kft-vel kapcsolatos ügyek 

20.)  Laky Ilonka Általános Iskola kérelme 

21.)  Beszámolók 
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 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

22.)  Képviselői kérdések, vélemények 

23.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: Plusz napirendi pontként javasolja, hogy a Kormányhivatalnak az 

iskolai körzethatárok változtatásáról szóló levelét a beszámolók előtt 21. napirendi pontként 

tárgyalják meg. 

Módosított napirendi pontok: 

1.)  Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 

2.)  Rákos Mezeje Horgászegyesület tájékoztatója 

3.)  Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

4.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat önrészről való döntés 

5.)  2014. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

6.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

7.)  Javaslat a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató KFT által engedményezett 

kintlévőségek részletfizetésének engedélyezési eljárására 

8.)  2. sz. Óvoda alapító okirat módosítás 

9.)  Védőnői körzethatár módosítás ügye 

10.)  Gyömrő és Környéke Társulás   

a.) Társulási Tanácsába delegálás   

b.) Társulási megállapodás módosítása 

11.)  Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsába, ill. Munkacsoportjába delegálás 

12.)  Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába 

delegálás 

13.)  Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás  Társulási Tanácsába delegálás 

14.)  Vagyonrendelet módosítása vagyonkezelői jogokra 

15.)  A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

16.)  DPMV Szolgáltató Zrt. víziközmű-szolgáltatás hosszú távú gördülő fejlesztési terv ügye 

17.)  Adomány elfogadásának ügye 

a.) Óvodák részére 

b.) Iskola részére  

18.)  Foglalkozás-egészségügyi szerződés ügye 

19.)  EKO Kft-vel kapcsolatos ügyek 

20.)  Laky Ilonka Általános Iskola kérelme 

21.)  Iskolai körzethatár kijelölés ügye 

22.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

23.)  Képviselői kérdések, vélemények 

24.)  Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

Elfogadott  napirendi pontok: 

1.)  Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 

2.)  Rákos Mezeje Horgászegyesület tájékoztatója 

3.)  Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

4.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat önrészről való döntés 
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5.)  2014. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

6.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

7.)  Javaslat a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató KFT által engedményezett 

kintlévőségek részletfizetésének engedélyezési eljárására 

8.)  2. sz. Óvoda alapító okirat módosítás 

9.)  Védőnői körzethatár módosítás ügye 

10.)  Gyömrő és Környéke Társulás   

a.) Társulási Tanácsába delegálás   

b.) Társulási megállapodás módosítása 

11.)  Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsába, ill. Munkacsoportjába delegálás 

12.)  Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába delegálás 

13.)  Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás  Társulási Tanácsába delegálás 

14.)  Vagyonrendelet módosítása vagyonkezelői jogokra 

15.)  A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

16.)  DPMV Szolgáltató Zrt. víziközmű-szolgáltatás hosszú távú gördülő fejlesztési terv ügye 

17.)  Adomány elfogadásának ügye 

a.) Óvodák részére 

b.) Iskola részére  

18.)  Foglalkozás-egészségügyi szerződés ügye 

19.)  EKO Kft-vel kapcsolatos ügyek 

20.)  Laky Ilonka Általános Iskola kérelme 

21.)  Iskolai körzethatár kijelölés ügye 

22.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 b) Bizottsági beszámolók 

23.)  Képviselői kérdések, vélemények 

24.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.)  Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója később 

került kiküldésre. Ezt már a meghívóban is jelzésre került. Az új képviselőknek 

tájékoztatásul mondja, hogy általában emailban küldjük ki a testületi anyag azon részét, 

mely később érkezik meg a Hivatalba, mint ahogy a meghívó kiküldésre kerül. Vagy abban 

az esetben, ha az adott anyag kiegészítésre szorul. Most is így történt.  

 

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

egyöntetűen elfogadásra javasolja a Hagyományőrző Kör tájékoztatóját. 

 

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

határozatot hozta:  

221/2014. (XI.1.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 

2014. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 



4 

 

2.)  Rákos Mezeje Horgászegyesület tájékoztatója 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen tárgyalták a 

Horgászegyesület tájékoztatóját, és egyöntetűen elfogadásra  javasolják.  Az ott elhangzottak 

alapján felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az egyesület halászati joga és az  

önkormányzattal kötött szerződése is lejár egy év múlva. Az ügy átgondolásra van még 

időnk; az elmúlt ciklusban elég sok problémánk volt a tóval és működtetésével 

kapcsolatban. Az átgondolást időben el kell kezdeni. Ettől függetlenül a beszámolót 

egyöntetűen elfogadták. 

 

Gál Zsolt polgármester: A horgászegyesület tagságáról elmondható, hogy igen 

megfogyatkozott. A tagság létszáma 59 fő, ebből összesen 27 fő rendelkezik területi 

engedéllyel, ebből a gyerekek és a nyugdíjasok száma teszi ki nagyrészt a tagokat. A felnőtt 

aktív  dolgozó mindössze 6 fő. Ezen kívül nagyon kevés a látogatója a horgásztónak. 

Nincsenek egyszerű helyzetben; a tóban nincs elég víz. Több éve kezdődött ez a folyamat az 

M0 építését követően, ill. inkább 3-4 éve,  amióta nagyon száraz nyár volt, azóta tóban alig 

van víz. Folyamatos a szivattyúzás is, próbálják folyamatosan üzemeltetni a tavat. De gond 

volt, hogy szennyezett víz került a tóba, ezért kutakat is tisztíttattak. Elég küzdelmes az 

üzemeltetés. 

 

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

határozatot hozta:  

222/2014. (XI.1.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Rákos-mezeje Horgászegyesület  

2014. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.)  Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Az előző évihez hasonlóan elég 

részletesen igyekezett elkészíteni a Művelődési Ház beszámolóját. Ha kérdés van, akkor 

szívesen válaszol.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A bizottság tárgyalta, egyöntetűen elfogadásra javasolja a 

beszámolót. A bizottsági ülésen nem merült fel olyan kérdés, melyet továbbítani kellene a 

testület felé. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az anyagban a műszaki kérdéseknél felsorolt néhány hibát.  Fűtés 

kérdése a legfontosabb. Esti és hétvégi időszakban gond, hogy hűvös van a házban. Úgy 

tudja, hogy a napokban változtatnak a programozáson.  Elég bosszantó hibák vannak, mely a 

kivitelező munkája miatt keletkeztek. Ilyen pl. a redőnytok bevakolása, amit hogyan lehet 

megoldani? A hibák javítására kéri az alpolgármester segítségét. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Milyen kazán van beépítve? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Buderus kazán működik a házban. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

223/2014. (XI.1.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár 

2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal 

 

4.)  Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat önrészről való döntés 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezt az ügyet már kétszer tárgyalta a testület. Először, amikor beadtuk 

a pályázatot, másodjára amikor jóváhagytuk a listát.  Az elnyert összeg felhasználása okán 

utánanéztünk, hogy mennyit költöttünk el. A fényképező gép 155 eFt, a színpad biztonsági 

korlát 164 eFt + ÁFA.  Tegnap a bizottsági ülésen még azt mondta, hogy vásárlás előtt 

vagyunk. Ezt szeretné helyesbíteni, már szeptember végén megvásárolták a gépet.  Kérte a 

bizottság tegnapi ülésén az intézményvezetőtől, jelölje be, hogy mi az, amire nagyobb 

szükség van.  Felvetődött egy nagyobb méretű sátor beszerzése. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott:  Szeptemberben kaptunk egy ajánlatot 

sátorra, amit Kun Attilával már megnéztünk. A nagy rendezvényeknél a büfé-sátrat tudnánk 

kiváltani. Ez  a típus 240 eFt, amiből 2 db-ot kellene vásárolni, ahhoz, hogy ki tudjuk váltani 

a büfét. A mérete 5x12 m-es, ami kb. lefedné azt a területet, amit a mostani nagy sátor takar.  

A bérelt sátor 150 m
2
 szokott lenni. Ha meg tudnánk venni, akkor nem kellene bérelni. Azt 

javasolja, hogy ezt a fajtát vegyük meg. A rendezvények alkalmával a parti sátor bérlése 

mindig jelentős költség. A listából még fontos eszköz lenne a folyóirat tartó állvány, ami 42 

eFt-os tétel. Továbbá egy kombinált gáztűzhely, mert a mostani alkalmatlan erre a feladatra.  

Vannak rendezvények, ahol a kézműves foglalkozásokhoz, vagy a nyugdíjas klub 

rendezvényein a helyi büféhez szükség lenne a sütőre. Eddig a saját eszközét hozta be, de 

most már nem tudják megoldani az igényeket.  Ha amellett dönt a testület, hogy a sátor 

megvásárolható, akkor az említett további két tétel megvásárlását kérné engedélyezni.  

 

Gál Zsolt polgármester: 240 eFt + Áfa összegért milyen a sátor?  Csak tető vagy oldalfallal 

együtt értendő? 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Referencia van a sátorra feltüntetve? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Telefonon érdeklődtek a sátorról. A 

referencia listából felhívták az egyik település polgármesterét. Mivel új a polgármester, nem 

tudott felvilágosítást adni. A képek alapján oldalfala is van a sátornak. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Az is kérdés, hogy hol tudjuk majd rendesen tárolni? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Az EKO Kft.-nél lehetne tárolni.   

 

Kun Attila  EKO Kft. ügyvezetője, meghívott:  Kérdés, ha náluk a helyiségben van más anyag 

is, akkor hogyan lehet majd tárolni? 
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Dr. Gózony Gábor képviselő: Ez túl drága dolog, hogy mindenféle sérelem érje. Lehet, jobban 

járunk a bérléssel. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Szilágyi  Károly alpolgármesternek 

válaszolva elmondja, hogy eredetileg összecsukható sátort néztek.  Ennél a méretnél 

nagyobb sátort csak jóval drágábban lehet megvenni. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Lehetne alkudni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Mindenképpen látni kellene,  ránézésre parti sátor jellege van. 

Helyszínen meg kell nézni. Javasolja, hogy olyat vegyenek, amely a színpad fedésre is 

alkalmas. Az eszközök biztonságos tárolása is szükséges. A rendezvényekhez a művelődési 

ház igazgatója adja ki és vegye vissza majd; míg a használaton kívüli tárolást az EKO Kft.-

nél oldják meg. Egy kézben kell lennie ezeknek az eszközöknek.  Az EKO Kft. végzi a 

színpadfedést is és a sátorállítást is. Vásárlás előtt meg kell nézni a sátrat, hogy mennyire 

stabil; viharos időben is jó legyen.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Meg kell kérni a forgalmazót, hogy állítson fel egy ilyen sátrat.  

Ha kettőt szándékozunk venni, akkor összerakva is láthassuk. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Annak is utána kell érdeklődni, hogy kell–e villámvédelem 

ehhez a sátorhoz? Tudomása szerint ez külön biztonsági előírás. A Ezentendrei szigeten lévő 

rendezvényeknél tőle folyamatosan kérik ezt. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Acél vázon van, műanyag.  A kérdés a tárolás. Az is biztos, 

nem a váz az érték, hanem a ponyva. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Egyértelmű, hogy ezt látni kell.  A Műszaki Bizottság menjen ki 

megnézni felállítva. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottságban támogatjuk a sátorvásárlást, minél 

jobbat, erősebbet, masszívabbat vegyünk. Aki ezzel foglalkozik, el tudja mondani, hogy 

mekkora helyet foglal és mennyire tartós. 

 

Gál Zsolt polgármester:  5x12 m-es sátor  rendezvényeknél bővítésként a Művelődési Ház 

udvaron elfér? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott:  Igen megoldható.  Volt  már ilyen 

felállítva; és ez működött.  Vannak benne „Andráskereszt” elemek; lényeg, hogy ne az 

ajtónyílásba tegyék. De volt már ilyen sátor az udvaron. 

 

Gál Zsolt polgármester: A többi kérést támogatjuk, úgy is, mint a gáztűzhely, a folyóirat 

állvány? 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Ha a keretösszegbe belefér, és fontos, akkor igen. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Véleménye szerint akkor is belefér a keretbe, ha 2 db-ot 

veszünk a sátorból.  
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Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott:  Felvetődött, hogy takarékossági 

okokból az önkormányzat nem biztos, hogy a 1,5 milliót el akarja költeni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A decemberi ülésen még tudunk bővíteni a kereten, ha feltétlenül 

szükséges. December 10-én lesz az ülés.  Most még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz 

a sátor. Ha elköltünk minden pénzt, akkor nem látjuk, hogy vásárolhatunk más eszközöket 

is. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: A kiállítási paravánról nem esett szó. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Sima, egyszerű rendszerű paraván. 

Alumínium lábakon, fehér lapok. Mivel szétszerelhető, jól tárolható. Bármilyen kiállításon 

jól használható, a fehér szín miatt minden alá tehető.  A meglévő parafán nehezebb tárolni 

az anyagokat. Nemcsak készen lehet venni, elő is lehet állítani, de az idő erre már kevés.  Az 

ajánlatban 1 m-es és félméteres darabok vannak. A tetején van egy sín, abba bele lehet 

beilleszteni az akasztót, erre függeszthető a kép.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Nem a lapok, hanem a profil rendszer lehet a drága. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Ezt azért nem említette, mert 

nagyjából már nem fog beleférni a keretbe, ha lesz sátor. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a keretösszeg felhasználását az alábbi tételekkel: színpad 

korlát, fényképező gép, sátor, folyóirat állvány és gáztűzhely.  

 

Barta Zoltán jegyző: Megjegyzi, hogy ténykedése alatt mindegyik testület - már 15 éve - akar 

sátrat venni, de nem dönt;  és ezért mindig béreljük. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Határozati javaslata: 2db 5x12  vagy 6x3 m-es sátrat vásároljon meg 

a Művelődési Ház a érdekeltségnövelő pályázatból; valamint a nagyterembe a színpadi 

korlátot készíttesse el, valamint a fényképezőgépet, a kombinált gáztűzhelyet és a 

folyóirattartó állványt vásárolja meg. Most az önerőről nem kell szavazni.  A maradék 

összeg felhasználásáról még döntünk a decemberi ülésen.  Ha esetleg nem jó minőségű a 

sátor és nem vesszük meg, akkor marad egy nagyobb összeg. 

 

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

határozatot hozta: 

224/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárulását adja, hogy a Rábai Miklós Művelődési Ház az érdekeltség növelő 

pályázaton elnyert összeget az alábbiak szerint  használhassa fel: 

Nagyterem színpadi korlát elkészítése  164000,-Ft  

Fényképezőgép 155000,-Ft  

kombinált gáztűzhely 120000,-Ft  

Folyóirattartó állvány   42000,-Ft  

2 db 5x12 m-es vagy 6x3 m-es sátor vásárlása az anyag minőségétől függően. 

A képviselő-testület a rendelkezésre álló maradványösszeg felhasználásáról  

a decemberi ülésén kíván dönteni. 

Felelős: Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: 2014. XII. 31. 
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Gál Zsolt polgármester: A művelődési ház ünnepi nyitva tartás kérdésével is foglalkoznunk 

kell.  Minden évben ilyenkor döntünk a karácsony előtti és két ünnep közötti időszakról. 

Erre kaptunk javaslatot, mely szerint december 19-én lenne idén az utolsó nap, amikor 

nyitva a ház, és a szünet után január 5-én nyitna ki. A két ünnep között zárva tartana a 

művelődési ház. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Pontosítani szeretne: december 22-től 

lennénk zárva, és január 5-én hétfői napon nyitnánk.  

 

Barta Zoltán jegyző: December 20-án lesz a „Mindenki karácsonya”. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Van igény szilveszterkor a művelődési házra? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott:  A Szilvesztert tavaly megpróbáltuk 

Gál Zsolt polgármester úrral megszervezni. Nagyon nullásra tervezve a dolgot,  3,5 eFt-ra 

jött ki a szilveszteri bál jegyára.  Akiket megkérdeztük, hogy eljönne-e, azok  drágának 

tartották.  Sajnos nem lehet kevesebből kihozni, mert nagyon drágák a zenekarok, kétszeres 

áron jönnek szilveszterkor.  Ekkor összeg alatt nem tudunk  zenekaros bált rendezni.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Lehetne jótékonysági bált tartani, vállalkozók felajánlásával 

kevesebbe kerülne. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Pár év után most az érdeklődés 

nagyobb. Előzetes jelentkezések alapján a sportbálon jó sokan lesznek.  Utoljára 2011. év 

elején volt egy bál, ahol max.120 fő volt.  Kényelmesen 120 főre rendezhető be a terem.  

Nemcsak az a probléma, hogy leültetik a vendégeket, de táncra is kell hely.  

 

Gál Zsolt polgármester: Amennyiben valamelyik civil egyesület szeretne szilveszteri bulit 

tartani, ezt biztosítsuk. Egyeztessük le; akkor nyitva kell lenni a háznak.  December 20-tól 

január 4-ig lenne zárva a ház. 

 

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

határozatot hozta: 

225/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár 

2014. december 20-tól 2015. január 4-ig zárva tartson 

azzal a feltétellel, amennyiben valamely ecseri civil szervezet 

szilveszteri bált kíván rendezni, az egyeztetett időpontban a 

művelődési ház nyitva tart. 

Felelős: Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: 2015. I. 5. 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: Többször elhangzott a „Mindenki 

karácsonya” rendezvény, ami  december 14-én lesz. A korábbi dátumtól eltértek, mert a 

munkanap cserék és egyebek miatt az iskolában  már szünet lesz 20-án. Sok gyereket nem 

tudnának elhozni, mert elutaznak.  Ezért áttettük december 14-ére. Az „Idősek karácsonya” 

utána 15-én hétfőn lesz.   

Dévényi Gáborné 18.38 órakor távozik az ülésről. 
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5.)  2014. III. negyedévi pénzügyi tájékoztató 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívó mellékleteként kiküldésre került a pénzügyi tájékoztató, a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 

 

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

elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javaslat, kérdés nem lévén, ki ért egyet a 2014. év III. negyedévi 

pénzügyi tájékoztató elfogadásával? 

 

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

határozatot hozta: 

226/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint elfogadja a 2014. III. negyedévi  

pénzügyi tájékoztatót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Hasonlóan az előző témához a költségvetési rendelet módosítását 

tárgyalta a bizottság. 

 

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

módosítását. 

Tegnap az ülésen kértünk még anyagot, amit meg is kaptunk. Lényegében ugyanez van 

benne, mint a mellékletben, csak más fájl formátumban. Meg is köszöntük Pokornyinénak 

az anyagot. 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott. Bármikor szívesen segít. 

 

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

az alábbi rendeletét: 

13/2014.(XI.13.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendeletét a 2014. évi 

költségvetésről 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: 

 659.582 e Ft  bevételre 

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

 

A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat: 550.788 eFt-ban 

 az önként vállalt feladatokat:     7.276 eFt-ban 

 az államigazgatási feladatokat:   77.567 eFt-ban  állapítja meg. 

A kiadáson belül az általános tartalékot:  13.082 eFt-ra 

 fejlesztési céltartalékot: 3.373 eFt-ra  m ó d o s í t j a. 
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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 140.375  

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  36.202  

-dologi kiadásokat 151.820  

-ellátottak pénzbeli ellátásait 18.792  

-egyéb működési célú kiadásokat 43.094  

-beruházási kiadásokat 198.162 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 

 

7.)  Javaslat a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató KFT által engedményezett 

kintlévőségek részletfizetésének engedélyezési eljárására 

 

Gál Zsolt polgármester:  A tegnapi bizottsági ülésen is elmondta, hogy 3 év után sikerült 

elszakadni a Gyömrői Víziközmű Kft.-től.  Hosszas egyeztetés után a vagyon megosztásra is 

sorkerült. Ennek részeként a vízdíjat  nem fizetők hátraléka is átkerült; az ecseri teljes 

egészében, egy rész maglódi és egy rész gyömrői követelés is. Ezeknek közel 100 %-a 

behajthatatlan követelés.  Felszámolt cégek, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek 

semmilyen terhelhető ingatlannal, vagy rendszeres jövedelemmel.  Ha a felszólításunkra 

mégis bejönnek és részletfizetést kérnek, azért, hogy ne kelljen egyenként a kérésükről a 

képviselő-testületnek dönteni, kéri, hogy ezt a feladatot ruházzák át a polgármesterre. Kéri a 

testület hozzájárulását. 

 

Horváth Tamás képviselő. A  Pénzügyi Bizottság egyhangúlag döntött, a testület a javasolt 

indokok alapján adjon engedélyezést a polgármesternek a részletfizetés engedélyezésére. 

 

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

határozatot hozta: 

227/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft által 

engedményezett kintlévőségek részletfizetésének  

engedélyezési jogát a polgármesterre ruházza át. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

8.)  2. sz. Óvoda alapító okirat módosítás 

 

Gál Zsolt polgármester:  Már többször módosítottuk az alapító okiratot.  A Magyar 

Államkincstár ezzel kapcsolatban írt egy levelet, miszerint a 2014. évben hatályos 

jogszabályi módosítások  miatt bizonyos pontok kikerülnek az alapító okiratból. A tényleges 

tartalmú módosítást az előző testület végezte. A speciális nevelést igénylő gyerekek ellátása 

kivételre került, mert nem tudjuk biztosítani a feltételeket. A meghívó mellékleteként 

kiküldésére került az államkincstári levél és a módosított alapító okirat is. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a módosított alapító okiratot. 

 

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

határozatot hozta: 

228/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint elfogadja az Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda  

módosított alapító okiratát. 

Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda (2233 

Ecser, Andrássy u. 11-13.) számára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8.§-a, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. szerint, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján,  a 

12/1996.(II.22.) sz. Önk. határozat figyelembevételével az 1974. óta működő, az Ecser Községi 

Tanács által alapított intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe 

és 2014. november 12. napjával hagyja jóvá. 

 

A 8.1.2. törvényi hivatkozás és kormányzati funkció kód az alábbiak szerint módosul: 

„Az alaptevékenységen belül az óvodai nevelés 3 csoportban történik, három éves kortól az 

iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, a 2011. évi CXC. törvény szerint.” 

 

Alaptevékenység megnevezése Kormányzati funkció  

kód
+ 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  091140 

Óvodai intézményi étkeztetés 096010 

Az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013350 

A 11. 12. 13. pontok törlésre kerülnek. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

Határidő: felterjesztése 2014.XI.30. 

 

9.)  Védőnői körzethatár módosítás ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Azért hoztuk testület elé ezt a témát, mert ilyenkor lehetőség nyílik a 

védőnői körzethatárok módosítására. Önkormányzatunknak másfél állásra van OEP 

támogatása.  Az egyik álláshelyen lévő védőnői körzet határozott összegű maximális 

támogatást kap, pedig az ellátottak száma előírt feletti, a másik kevesebb pénzt kap, mint a 

fél álláshelyre előírt ellátottak száma. Ezért évente 191 eFt-tal kevesebb támogatást kapunk. 

Ehhez az összeghez a körzethatár módosítással lehet hozzájutni. Azért picit bizonytalan a 

dolog, mert ezt a témát minden évben újra elő kell venni. Előre nem tudható, hogy éppen az 

adott körzetben hány gyerek születik, vagy hány kismama van.  Kérdése a testület felé, hogy 

vállaljuk a jelenlegi finanszírozási összeget, vagy módosítsunk a körzethatáron a maximális 

támogatás elérése érdekében? 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen támogatja a 

körzethatár módosítását. A védőnők javaslata alapján módosítsunk. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen helybenhagytuk a javaslatot.   

 

Gál Zsolt polgármester:  A területet és ellátottakat ismerő védőnők fognak javaslatot tenni. 

Kéri, hogy a polgármestert bízza meg a testület a körzethatár kijelölésére. Ne kelljen újra 

testület elé hozni a témát.  

 

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

határozatot hozta: 

229/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az új védőnői körzethatárokat  

a védőnők javaslatának figyelembevételével jelölje ki. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Ács Rozália  védőnő 

   Torma Ottília  védőnő 

Határidő: 2014.XII.31-ig 

 

10.)  Gyömrő és Környéke Társulás   

a.) Társulási Tanácsába delegálás   

b.) Társulási megállapodás módosítása 

 

11.)  Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsába, ill. Munkacsoportjába delegálás 

 

12.)  Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsába delegálás 

 

13.)  Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás  Társulási Tanácsába delegálás 

 

Gál Zsolt polgármester: A négy napirend összefügg; mivel Önkormányzatunk különböző 

társulásokban van benne, mint tag. A választások után aktualizálni kell a részvételünket, 

ezért végig kell menni egyenként minden egyes társulásba történő delegált javaslatán. Azt, 

hogy melyik társulásban milyen feladatot látunk el; erről a jegyző úrral tájékoztatók fognak 

tartani.  A társulások tevékenységi körének átalakulása is megtörtént ez elmúlt időszakban. 

Önkormányzatunk képviseletére delegálni kell tagokat az összes társulásba.  

A Gyömrő és Környéke Társulásban – az előző időszakban - mindig a polgármester volt a 

delegált. Most is ezt javasolja.  

 

Barta Zoltán jegyző: Felhívja a figyelmet, ha a polgármestert delegálják, akkor az ő 

helyettesítésére az alpolgármester urat kellene kijelölni. Ezt a határozatba bele kell foglalni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Gyömrő és Környéke Társulásban az 

önkormányzatot a polgármester képviselje, akadályoztatása esetén az alpolgármester 

helyettesítse. 

 

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

határozatot hozta: 
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230/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Gyömrő és Környéke Társulásban a társulási tanács 

ülésein az önkormányzatot Gál Zsolt polgármester képviseli;   

akadályoztatása esetén Szilágyi Károly alpolgármester helyettesíti. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Szilágyi Károly alpolgármester 

Határidő: visszavonásig 

 

Gál Zsolt polgármester: A Gyömrő és Környéke Társulás  székhely változása miatt 

módosítani kell a megállapodás szövegét is. Ezt el kell fogadnia minden tagnak. A 

gyömrőiek szeptember 18-ai dátummal kérték, amit az előző testület  is megtehetett volna, 

de már választás előtt nem volt erre lehetőség. 

 

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

határozatot hozta: 

231/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő és Környéke Társulás módosított társulási megállapodását 

- székhely változás miatt -  elfogadja. Egyben megbízza a polgármestert 

hogy a módosított megállapodást írja alá. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Barta Zoltán jegyző: Megjegyzésként hozzáfűzi, hogy a Társulásnál csak úgy tudják beadni a 

módosítást, ha a Maglódi Önkormányzat és mi is megszavazzuk. Hozzánk csak IX.22-én 

érkezett meg a levelük. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Vecsés és Környéke Társulás esetében ugyanaz a felvetése, mint az 

előzőnél.  Delegált a polgármester, és helyettesíti az alpolgármester. 

 

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

határozatot hozta: 

232/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

úgy dönt, hogy a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának.  

ülésein az önkormányzatot Gál Zsolt polgármester képviseli;   

akadályoztatása esetén Szilágyi Károly alpolgármester helyettesíti. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Szilágyi Károly alpolgármester 

Határidő: visszavonásig 

 

Gál Zsolt polgármester: A Monor és Térsége Kistérségi Társulás esetében is ugyan az a 

javaslata, mint az előbbieknél. 

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

határozatot hozta: 

233/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati  

Kistérségi Társulásban a társulási tanács ülésein az önkormányzatot  
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Gál Zsolt polgármester képviseli; akadályoztatása esetén  

Szilágyi Károly alpolgármester helyettesíti. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Szilágyi Károly alpolgármester 

Határidő: visszavonásig 

 

Gál Zsolt polgármester:  A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásban történő 

delegálás esetén is ugyanezt kéri. 

 

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

határozatot hozta: 

234/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati  

Társulásban a társulási tanács ülésein az önkormányzatot  

Gál Zsolt polgármester képviseli; akadályoztatása esetén  

Szilágyi Károly alpolgármester helyettesíti. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Szilágyi Károly alpolgármester 

Határidő: visszavonásig 

 

14.)  Vagyonrendelet módosítása vagyonkezelői jogokra 

 

Gál Zsolt polgármester: A tegnapi ülésén a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 

vagyonrendeletünket. 

 

Horváth Tamás képviselő: Felmerültek a rendelet módosítással kapcsolatban kételyek. Végül 

4 igen szavazattal javasoltuk a módosítást. Volt néhány pont, aminek tárgyalása nem zárult 

le. Kérdésként merült fel, hogy esetleg egy új 11/A.§. –ban a vagyoni elemek felsorolva 

bekerüljenek-e? Vita volt, hogy mi legyen a végleges verzió.  Nyilván meg kell felelni a 

törvényi előírásoknak.  Kérdés, hogy azóta mit sikerült megvizsgálni? 

 

Barta Zoltán jegyző: 2013. márciusában az önkormányzat megalkotta a 7/2013.(III.13.) 

számú, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló  rendeletét. Akkor a 

vagyonkezeléssel kapcsolatos rendelkezési jogok gyakorlását a 11. §-ban szabályozta. A 

Kormányhivatal felülvizsgálta az önkormányzatok  vagyongazdálkodásról szóló rendeleteit, 

és a módosuló jogszabályok miatt törvényességi felhívással élt. Ebben a felhívásban leírta, 

hogy a települési önkormányzatok a Mötv. 109. §-ában meghatározott keretek között 

létesíthetnek a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról 

szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzat közfeladat átadásához kapcsolódva 

vagyonkezelői jogot. Az önkormányzatok által létesíthető vagyonkezelői jogra vonatkozó 

szabályok körében a Mötv. 109. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a képviselő-testület 

rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a 

vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes 

szabályait. Erre való figyelemmel készítettük el a rendelet tervezetet, ami kiosztásra került.  

Nem tudtuk még megjelölni azokat az elemeket, melyekre rendelkezési jogot akarunk 

létesíteni. Kérdés, hogy milyen szervezet, esetleg egyesület lehet.  Kormányhivatal levele 

sem kötelező elemként jelöli, hanem mint lehetőség szerepel: A helyi önkormányzatok 

vagyongazdálkodásában a vagyonkezelői jog létesítése nem kötelező elem, hanem a 

közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében a törvény által biztosított lehetőség.  A Mötv. 
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109. § (1) bekezdésének első mondata alapján a képviselő-testület döntési kompetenciáját 

képezi, hogy az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra vagyonkezelői jogot 

létesít-e. A dolog azért válik bonyolulttá, mert az Alaptörvény és a Kúria határozatai is 

megemlítésre kerülnek. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a helyi 

önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között rendeletet alkot. A 

32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által 

nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott 

felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A Kúria Önkormányzati Tanácsa több 

határozatban foglalkozott a helyi önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazásának 

kérdésével. Mivel az önkormányzatok számára nem kötelező a vagyonkezelői jog létesítése, 

az ahhoz kapcsolódó jogalkotási felhatalmazással sem kötelező élniük.  Helyi szabályozás 

nélkül vagyonkezelői jogot nem tudnak létesíteni. Kérdés, hogy van-e olyan jogviszonyunk, 

ami vagyonkezelői jogot képez?  Van a településnek víz- és csatorna hálózata, amit a DPMV 

üzemeltet, nem adtunk át vagyonkezelői jogot, hiszen csak bérletként működteti.  Van a 

sportpályánk, amit a helyi sport egyesület kezel, ill. a horgásztó, amit a horgászegyesület 

kezel, de jogok az önkormányzatnál maradtak.  Van a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú 

települést üzemeltető EKO Kft.-énk, ahol az  önkormányzati tulajdonú gépeket üzemeltetik. 

Összességében most nincs olyan vagyonunk, amire vagyonkezelői jogot kellene létesíteni. 

Ezek alapján a testület úgy dönt, hogy a mostani hatályos rendeletből kiveszi a 11. §-t, vagy  

az a rendelet tervezet fogadja el, amit tegnap a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. Utóbbinál azzal 

kiegészítve, hogy meghatározza azokat a vagyontárgyakat, amire vagyonkezelői jog 

alakítható. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Magával a vagyonkezelői joggal, mint fogalommal van gondja.  

A választás során miránk képviselőkre bíztak valamit, hogy kezeljük azt a vagyon, ami az 

önkormányzat tulajdona. Kérdés, hogy a vagyonkezelési joggal kapcsolatban hogyan lehetne 

külön rendelkezni. Véleménye szerint ki kellene venni a 11. §-t, mert így értelmetlen.  

 

Horváth Tamás képviselő: Biztos, hogy jó nekünk, ha minden vagyonelemünkre létesítünk 

vagyonkezelői jogot?. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A saját tárgyainkra milyen vagyonkezelési jogot létesítsünk? 

Akkor lenne értelme ennek, ha valamilyen formában megbízást kapnánk, hogy Pl. a Péceli 

művelődési házat kezeljük.  A vagyonkezelői jog ebben a formában történő átruházásának  

nem látja logikai értelmét. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ő is ezt javasolja, miszerint a 11. §-t vegyék ki a hatályos szövegből. 

Amennyiben ez így nem megfelelő, akkor  ez a téma újra előkerülhet, ha a Kormányhivatal 

ismételten jelez felénk. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: A 20 millió Ft bruttó értéket meghaladó ingatlan értékesítéséről 

csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, a 

legjobb ajánlatot tevő részére lehet dönteni. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Most a vagyonkezelői jog létesítéséről, rendelkezésről  van szó, 

nem az egységes szerkezetről. A mostani javaslat ezt most nem érinti. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja a vagyonrendelet 11. §-ának hatályon kívül helyezését.  

 



16 

 

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

alábbi rendeletét: 

14/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 14/2014.(XI.13.) önkormányzati rendeletét  

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 

szóló 7/2013.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Ecser Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (2) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében és a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 

6. pontjában, 5. § (2) bek. b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 7/2013.(III.13.) önkormányzati rendelet 11. §-a hatályát veszti. 

2.§ 

E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 

 Gál Zsolt Barta Zoltán 

 polgármester jegyző 

 

 

15.)  A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

 

Barta Zoltán jegyző: Ennek a rendelet tervezetnek az előterjesztése abból a kormányhivatali 

jogértelmezésből született. A Mötv. 143. § (3) bekezdés felhatalmazó rendelkezése alapján 

az önkormányzat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 

rendeletet alkothat. Értelmezésük alapján ez kötelező. Emiatt készítettük el ezt a rendeletet.  

A testület elé terjesztettük már korábban egy alkalommal, de képviselői javaslatra ez a 

napirend levételre került. Ezért úgy gondolja, mivel a Kormányhivatal kérte a rendelet 

megalkotását, újra beterjesztette a testület elé. 

 

Gál Zsolt polgármester: A rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. 

Javasolja a rendelet megalkotását a kiküldött anyagnak megfelelően. 

 

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

alábbi rendeletét: 

15/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta  a közterületek elnevezéséről és a házszám  

megállapítás szabályairól szóló  

15/2014.(XI.13.) önkormányzati rendeletét. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 
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1. Általános rendelkezések 

 

1.§ Ecser Nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, házszámot 

megállapítani, korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni kizárólag 

e rendelet szabályai szerint lehet. 

2.§ E rendelet hatálya Ecser Nagyközség közigazgatási területén lévő közterületekre, 

ingatlanokra és az érintett ingatlanok tulajdonosaira, kezelőire és használóira terjed ki. 

3.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) közterület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló törvényben 

meghatározott terület; 

b) közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet szerinti közterületnév; 

c) házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 

ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik és amely az ingatlan 

beazonosítását szolgálja. 

 

2. A közterület elnevezésének szabályai 

 

4.§ (1) Ecser Nagyközség belterületén minden olyan közterületet el kell nevezni, ahol állandó 

lakos él. 

(2) A nagyközség közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 

(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Ecser Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik.  

5.§ (1) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozású 

meghatározásából áll. 

(2) Külterületeken a megnevezés „dűlő”. 

 (3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett 

közterület nevét veszi fel.  

6.§ (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti, 

történeti értékekre, sajátosságokra, hagyományokra. 

7.§ (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását  

a) a polgármester; 

b) a Képviselő-testület tagja; 

c) a Képviselő-testület bizottsága; 

d) nemzetiségi önkormányzat; 

e, a jegyző 

f) a település közigazgatási területén székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet, társaság, egyesület kezdeményezheti. 

8.§ A közterület képviselő-testület elé terjesztését megelőzően a polgármester köteles kikérni 

a, a nemzetiségi önkormányzat, 

b, a településen székhellyel rendelkező civil szervezetek, 

véleményét. 

9.§  (1) A közterület elnevezésére vagy elnevezésének megváltoztatására vonatkozó javaslatot 

a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 

(2) A közterületi neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a Földrajzinév-

bizottságtól. 

10.§ (1) Közterület elnevezésének módosítása esetén az érintett közterületen bejelentett 

lakcímmel rendelkezőktől javaslatot kell kérni a módosítással való egyetértés tárgyában, 

valamint az új elnevezésre vonatkozóan, mely javaslatokat szintén a Képviselő-testület elé 

kell terjeszteni. 
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(2) A megváltozott közterület elnevezéséről az érintett lakosságot írásban értesíteni kell.  

(3) Közterület elnevezéséről szóló döntésről értesíteni kell az abban – tevékenységi körük 

vagy nyilvántartási kötelezettségük okán – érintett szerveket, hivatalokat. 

(4) A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül megváltoztatni nem 

lehet. 

(5) A közterület településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével a 

közterület neve is – külön döntés nélkül – megszűnik. 

 

3. A házszámozásra vonatkozó rendelkezések 

 

11.§ (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen 

ingatlanokat. Ugyanazon közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. 

(2) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az ingatlan 

határos. Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, úgy a házszámozást a közlekedési 

csatlakozása határozza meg, azaz az a közterület, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos 

megközelítése biztosított. 

12.§ (1) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a városközponttól 

kifelé haladva növekedjenek és a házszám növekedésének irányát tekintve a közterület bal 

oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapjanak. 

Tér esetén a számozás az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű 

közterületen a házszámozás nem lehet folyamatos. 

(2) A házszámozásra arab számokat kell használni, kiegészítő jelzésként a számok 

alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók.  

(3) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és valamely ingatlanon újabb 

lakások létesülnek vagy telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a többlakásos 

épület vagy az újonnan létesült ingatlan házszámozását a (2) bekezdés szerinti alátöréses 

módszerrel kell számozni azzal a kitétellel, hogy az eredeti házszám is megmarad.  

(4) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok esetén az eredeti házszámok szélső 

értékeinek kötőjellel történő jelölésével összevont házszámot kell megállapítani.  

(5) Ha társasház vagy több lakóépület olyan ingatlanon létesül, amelynél a házszámozás már 

megtörtént, úgy az eredeti házszámból kiindulva, lépcsőházanként illetve épületenként kell 

megállapítani a házszámozást a (2) és (3) bekezdés szerinti alátöréses módszerrel. 

(6) Ha társasház vagy több lakóépület olyan ingatlanon létesül, ahol a házszámozás még nem 

történt meg, úgy alátörés nélkül, arab számmal kell ellátni az egyes lépcsőházakat és 

épületeket. 

13.§ Többlakásos kialakítású lakóházban – lépcsőházanként - az egyes lakásokat a 

földszinttől kezdve folyamatos arab számozással kell ellátni, míg az emelet római számmal 

jelölendő. 

14.§ A már megállapított házszámok megváltoztatására csak különösen indokolt esetben, 

olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok 

azonosítását akadályozza, így 

a) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos 

nyilvántartásban; 

b) az ingatlan megjelölése nem illeszkedik a kialakult számsorba; 

c) az ingatlan házszáma téves; 

d) ingatlan megosztására került sor; 

e) ingatlanok egyesítésére került sor. 

15.§ A házszámozás megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból vagy annak a személynek a 

kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik. Az eljárás 

lefolytatása a jegyző hatásköre.  
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16.§ A házszám megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntés közlésére a 9. § (3) 

bekezdésében foglaltak irányadók. 

17.§ (1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére vagy falára, a közterületről jól látható módon 

kell elhelyezni. 

(2) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az 

ingatlant számozták. 

(3) Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként kell elhelyezni. 

(4) A házszámtábla beszerzéséről, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az ingatlan 

tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. A házszámtábla kihelyezéséért az 

ingatlantulajdonos és az ingatlant bármilyen jogcímen használó egyetemlegesen felelős.  

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelezettségnek 

a) új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül; 

b) a házszám megállapításáról vagy változtatásáról szóló döntés jogerőre emelkedésétől 

számított 60 napon belül kell eleget tenni. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

18. § (1) A rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépése idején érvényes közterületi elnevezéseket és házszámozást a 

hatályba lépés nem érinti. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

16.)  DPMV Szolgáltató Zrt. víziközmű-szolgáltatás hosszú távú gördülő  

fejlesztési terv ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Az ecseri víziközmű szolgáltatást a DPMV Zrt. végzi; törvényi 

kötelezettség, hogy a víziközmű szolgáltatásra hosszú távú gördülő fejlesztési tervet kell 

készíteni.  Az önkormányzatoknak szeptember 20-ig kellett volna elkészíttetnie. Ezt a 

DPMV minden településre elkészítette, ennek fejében kér egy nem túl méltányos összeget. 

Olyan konstrukcióban kéri a díjat, hogy a bérleti díjba beépítve kellene fizetni. Kéri a 

testület hozzájárulását, hogy a polgármester a vállalkozói szerződést megköthesse.  Minden 

környékbeli polgármester hozzájárult ehhez a konstrukcióhoz.  

 

Horváth Tamás képviselő: Mi is felvetettük a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy nem teljesen 

igazságos a rendszer, De végül is 4 igen szavazattal javasoljuk a szerződés megkötését. 

Effektív erre nincs pénzünk, viszont az elkészített anyagot ki kell fizetni. Az önkormányzat 

kötelezettsége, hogy kifizesse. Valószínűleg mindenképpen elszámolták volna felénk ezt a 

költséget. 

 

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

határozatot hozta: 

235/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú  

gördülő fejlesztési tervének elkészítésére a DPMV Szolgáltató Zrt.-vel 

a vállalkozói szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. XI.30. 
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17.)  Adomány elfogadásának ügye 

a.) Óvodák részére 

b.) Iskola részére  

 

Gál Zsolt polgármester: Az alpolgármester úrral közösen felajánlották, hogy az iskolának 

ping-pong asztalt vásárolnak. Korábban az iskolaigazgató kereste meg az önkormányzatot, 

hogy szükség lenne az eszközre a mindennapos testnevelésórák megtartásához.  Az 

alpolgármester úrral úgy döntöttek, hogy ehhez a feladathoz ne az önkormányzati pénzből 

költsenek.  Kéri a testület hozzájárulását az adomány elfogadásához.  Másik hasonló téma: 

az óvodáknak  Hosszú Mihály, Hosszú János, Tatár Dóra takarítógépet vásárolt, amit az 1. 

óvodának átadtak. Egyelőre nem használják a gépet.  Az adomány elfogadásáról van szó, 

mindkét esetben kéri a testület hozzájárulását. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Az Oktatási és Szociális Bizottság mindkét esetben 

elfogadásra javasolja az adományokat. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság szintén 4 igen szavazattal javasolja az 

adomány elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

236/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gál Zsolt polgármester és Szilágyi Károly alpolgármester 

adományát, 2 db ping-pong asztalt a  

Laky Ilonka Általános Iskola részére elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

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

határozatot hozta: 

237/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Hosszú Mihály, Hosszú János és Tatár Dóra  

adományát, 1 db takarítógépet az óvodák  

részére elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Petneházi Tamásné  óvodavezető 

   Kóspál Zsuzsanna  óvodavezető 

Határidő: 2014. XII. 31. 

 

18.)  Foglalkozás-egészségügyi szerződés ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Eddig Petky doktor úr volt a foglalkozás-egészségügyi tevékenységet 

végző orvos az önkormányzati dolgozók esetében. A doktor úr emailban értesített minket a 

felmondásról. A szerződés 6. pontja szerint minden év végén lehet felmondani, ezek szerint  

december 31-ig él a szerződésünk. Ha a testület hozzájárul, akkor tudunk előbb bontani. 

 



21 

 

Barta Zoltán jegyző: Az aláírt szerződésben benne van, hogy a szerződés legalább 90 napos 

felmondással bármelyik gazdasági év végére felmondható.  Nem javasolja határidő előtti 

felmondását. 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott:  Kóspál doktor közbevetett kérdésére 

válasz: dr. Petky Ferenc a foglalkozás-egészségügyi díjat nem számlázta ki a II. félévre.  Az 

I. félév már ki lett fizetve.  Évek során az volt a gyakorlat, hogy mindig csúszás volt a 

számlázásban. A doktor úr nem év végén, hanem a következő év elején számlázta a II. félévi 

díját. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: A probléma ott van, ha nem akarja év végéig csinálni a dolgot.  

Bármelyik dolgozó nem léphet munkába a hozzájárulása nélkül. 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott:  Utánanézett és 156 eFt-ot fizettünk ki 

az idén. Elképzelhető, hogy az előző év II. félévi díja átcsúszott erre az évre.  Ezért 

jelezhette, hogy a 2014. évi díjra nem tart igényt. 

 

Gál Zsolt polgármester: A képviselő-testület tudomásul tudja venni, hogy nem jogszerűen 

mondta fel. mert a szerződésben le van írva, hogy bármely fél részéről milyen feltételekkel 

lehet megtenni.  Viszont másik orvost kell keresni, aki el tudja látni ezt a feladatot. Ha 

valaki esetlegesen feljelentené az önkormányzatot, hogy nincs ellátva a feladat.  

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Úgy véli, hogy ez adminisztratív problémát okoz. Ha esetlegesen 

egy dolgozó megsérül, akkor a háziorvosa által el lesz látva.  A munkahelyi baleseteket a 

foglalkozás-egészségügyi orvosnak ellen kell jegyeznie. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Területileg melyik illetékes orvoshoz tartozunk? 

 

Barta Zoltán jegyző: Ilyen, hogy területileg illetékes orvos nincs.  Azt javasolja, hogy a 

testület jelezze Petky doktor felé, hogy a szerződést nem jogszerűen mondta fel.  A 

polgármestert hatalmazza fel, hogy másik foglalkozás-egészségügyi orvossal kössön 

szerződést.   Nem akarjuk, hogy ellátatlan legyen a feladat. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Azonnali felmondás nincs a szerződésben.  Imádkozzunk, hogy 

ne legyen semmi gondunk.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő:  Úgy gondolja, hogy üzemorvoshoz egy embert elküldeni, 

ehhez nem kell külön szerződés.  Nem kell folyamatos megbízás.  Ezt tévhitnek gondolja. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: 50 ember esetleges vizsgálatra küldését nem lehet megcsinálni. 

Ezt a létszámot nem lehet a vakszerencsére bízni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata: a testület állapítsa meg, hogy Petky doktor nem 

jogszerűen mondta fel a szerződést. A testület bízza meg a polgármestert, hogy kössön 

lehető legrövidebb időn belül szerződést új foglalkozás-egészségügyi orvossal. 

 

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

határozatot hozta: 
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238/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a Mikropoliklinika Kft. az önkormányzati dolgozók  

Foglalkozás-egészségügyi ellátásra megkötött szerződést  

nem jogszerűen mondta fel. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a lehető legrövidebb 

időn belül kössön új szolgáltatóval szerződést. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

19.)  EKO Kft-vel kapcsolatos ügyek 

 

Gál Zsolt polgármester: Három ügy van a kft-vel kapcsolatosan, melyben testületi döntést vár. 

A tegnapi bizottsági ülésen elmondta, az előző testületi ciklus időszak végén nagyon sok 

támadás érte a kft.-t. Kun Attila ügyvezető jelezte, hogy emiatt is szeretne egy független 

könyvvizsgáló ellenőrzését kérni.  A Pénzügyi Bizottsági ülésen az a döntés született, hogy 

év közben nem, de a lezárt év végén végeztessünk el 2014. évre vonatkozóan 

könyvvizsgálatot. 

 

Kun Attila EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Annyival szeretné kiegészíteni a kérését, hogy 

2012. és 2013. évről van könyvvizsgálat, és ezen kívül két NAV ellenőrzés is történt, 

valamint felügyelő bizottsági ellenőrzés is van.   Az utolsó időszakban nagyon sok vád érte 

őket, hogy nem jogszabálynak  megfelelően végzik a munkájukat. Ennek cáfolati 

bizonyítékául szeretné a vizsgálatot kérni.  

 

Horváth Tamás képviselő: Az a bizottsági vélemény születet, hogy a III. negyedévet külön 

könyvvizsgáltatni nem érdemes, az év lezártával van értelme. Bár ez sem kötelező.  Azért, 

hogy a vizsgálat eredményét közzé lehessen tenni, támogatható a kérés. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Az lenne a célszerű, ha majd elkészül a mérleg, akkor felkérni 

egy könyvvizsgálót. Amíg a tulajdonos önkormányzat még nem fogadta el a mérleget.  

Annak lesz értelme. de most feleslegesnek tartja. Ez most 300-400 eFt plusz kiadás lenne. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Érti az ügyvezető aggodalmát és szeretne a vádaktól 

elhatárolódni. 

 

Kun Attila EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Megjegyzi, hogy nem sok cég van, ami ennyi 

vizsgálaton esett át. Ő csak megerősítésként szeretné a hivatalos vizsgálatot. Most az egyik 

párt helyi vezetője azt terjesztette , hogy gond van az EKO Kft. működésében. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A lényeg, hogy mi most ezt nem akarjuk, mert nincs értelme.  A 

Felügyelő Bizottság végig nézte a számlákat, nem volt gond. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Mi nem akarunk rendkívüli vizsgálatot. 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő téma: az EKO Kft-nek 500 eFt feletti értéknövelő 

beruházásait testületnek kell tárgyalnia, ill. amire nincs elég forrása, arra kiegészítést kér. 

Úgy alakult, hogy egyszerre 5 autót kellett vizsgára vinni; a tél előtti szerviz költsége 1 

millió Ft feletti összegre rúg. A kft. támogatásához kéri a testület hozzájárulását, hogy az 
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önkormányzati autók vizsgáztatása és szervizelése miatt kieső összeget szeretné 

visszapótolni.   

 3. témakör részben érinti az EKO Kft-t.  A Kálvária dombon az útépítést szeretnénk minél 

előbb elkezdeni. Egy részről a szilárd burkolatot az adott 4 utcában, a többiben martaszfaltos 

terítést végeznénk. Erre kellene pénzt elkülöníteni.  El kellene kezdeni még az idén a 

martaszfaltos terítést. Két kritikus pont van:  az Újhelyi – Deák utca sarka, ill. az Újhelyi 

utca kivezető része. Az út másik oldalra történő megdöntésére van szükség, hogy a 

csapadékvíz elfolyhasson. Ezen munkálatok során a nagy köveket kiforgatja a gép, ezáltal 

járhatatlanná válik az út. Szükség van a martaszfaltos terítésre. Kért be ajánlatot, de még 

nem tudható, hogy melyik lesz a végleges? A Deák, az Ecsellő, ill. a Cserfa utcában 

lakossági hozzájárulással terítettünk már, amit az EKO Kft.-vel végeztettünk.  Ez egy puha 

anyag; azért, hogy stabil útalap legyen emulgeáló szerrel kell locsolni, hengerelni. Itt csak 

olyan autók járnak, akiknek a tulajdonosai ott laknak. Igaz, hogy ez néhány év múlva ki 

gödrösödik, de lehet pótolni.  Az emulgeáló szerrel már későn kezelni, mert 20 fokos 

hőmérséklet alatt már nincs értelme. Ebben az időszakban a napnak már nincs ilyen hője.  

Az első körben az anyag  terítést el kell végezni. Ehhez kellene az EKO Kft.-nek támogatást 

adni. Az útépítésre rendelkezésre álló 112 millió Ft-ból elkülönítve egy keretet 

biztosítanánk. Azért nem tudunk még  pontos összeget mondani, mert még nem tudható, 

hogy a szilárd burkolatú út mennyibe fog kerülni.  80-90 millió Ft között saccolunk.  Ha 

növekszik a költség, akkor martaszfaltra kevesebb marad.  A tegnapi ülésen tárgyaltuk a 

témát. A VOLVÓ az útrendezést, az átfordítást el tudja végezni. Magának a gépnek az 

üzemeltetési költsége jelentkezik csak. Most az Újhelyi utca végén az utolsó 3 ház van 

nagyobb veszélyben egy-egy nagyobb esőnél. Talán az út átdöntésével segíteni lehet a 

csapadékvíz elvezetéssel. 

 

Kun Attila EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: A telek elhelyezkedése miatt jelentkezik a 

gond, mivel oda lejt a terület és az útról befolyik a víz az udvarukra. Kisebb esőnél 

megoldás lehet az út lejtésének megfordítása. 

 

Gál Zsolt polgármester: Mivel pontos összeget kell a határozatba foglalni, ezért javasolja 6 

millió Ft keretösszeg elkülönítését.  Ennek elszámolására javaslata: a munkálatok során a 

Pénzügyi Bizottság vezetőjével folyamatos ellenőrzés mellett költheti el a kft. a 

keretösszeget. Már látható előre, hogy az egész összeget valószínűleg nem költik el az idén. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Javasolja, hogy ezt is csak akkor költse el az EKO Kft., ha jól 

meg tudja csinálni az utat. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Valószínűleg külső céget kell bevonni. Az 5-6 cm-es réteg terítést mi 

is el tudjuk végezni, de a felső rétegre finischer gépre van szükség. De ez olyan munka, amit 

csak tavasszal lehet végezni.  Az Újhelyi utca alsó részét meg az idén meg tudjuk csinálni, a 

felső részét az időjárás függvényében. Ha szegély közé téve rakjuk le a követ, az sokkal 

drágább.  

 

Kun Attila EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Az idén a terítést megoldhatjuk, tavasszal a 

finischerrel a tömörítést egy külső céggel kell megcsináltatni.  

 

Gál Zsolt polgármester: Már 3 helyről kértünk be ajánlatot, illetve az alpolgármester úr is kért 

ajánlatokat.  A most említett munkát csak „tűzoltásként” végezzük el, hogy a csapadékos 

időben is járható legyen az utca.  Maglódon 2eFt /m2 összegért végeznek ilyen munkát.   
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Kun Attila EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Ha valahol utat állítanak helyre, akkor van 

ilyen martaszfalt nagyobb mennyiségben. De ha ilyen most nincs, akkor valószínű, hogy 

nem tudnak beszerezni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem biztos, hogy a maglódiaknak szükségük lesz erre az anyagra, és 

akkor akár 2 utcát is meg tudnánk csinálni.  

Határozati javaslata, hogy a testület különítsen el 6 millió Ft-ot, amit az EKO Kft. a kálváriás 

utcák martaszfalttal történő terítésére használhat fel úgy, hogy a Pénzügyi Bizottság 

folyamatosan  ellenőrzi a munkálatokat.  Újhelyi utca alsó szakasza és az Újhelyi és Deák 

utca sarka az idén elkészülne. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő:  Úgy gondolja, ha átadjuk a kft. számlájára az összeget, akkor 

már nincs befolyásunk rá, felhasználhatja saját belátása szerint.  

 

Barta Zoltán jegyző: Ez nem olyan önkormányzati pénz, mint a többi. Ez az állami támogatás, 

amit az önkormányzat kapott és csak útépítésre lehet felhasználni. Ebből nem vehet a kft. 

semmit. Az összes számla csak az önkormányzat nevére szólhat és a számlájáról fizethető.  

Az elszámolásnál még azt is megkérdőjelezhetik, hogy építhet-e egyáltalán utat az EKO 

Kft.? 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Meg kell nézni, hogy  kell-e útépítő mérnököt alkalmaznia a 

kft.-nek? 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Mivel az önkormányzat saját útja, ezért nem engedély köteles 

az útépítés. 

 

Gál Zsolt polgármester: Azt is megtehetjük, hogy az önkormányzat számlájára vásárolunk; és 

a munkákat a kft. végzi el.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ne kapja meg a kft. az összeget, csak egy keret legyen erre a 

feladatra; de egyenként döntsünk a felhasználásról, elkülönítve egy számlán a pénzt.  

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott: Amikor megkaptuk az állami 

támogatást, akkor nekünk erre külön kellett egy számlát nyitni. Pályázati pénzről van szó, 

ezért nagyon fogják ellenőrizni a felhasználást. 

 

Barta Zoltán jegyző:  Nem adhatjuk át a kft-nek a számlájára a pénzt, csak az 

önkormányzaton keresztül van lehetőség az összeg felhasználására. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Azt látjuk, hogy az EKO Kft.-neki nincs pénze alapanyagra. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Volvó költségét hogyan számoljuk el?  

 

Horváth Tamás képviselő:  Nagyon oda kell figyelni, hogy ne bukjuk el a pályázati pénzt.  

 

Gál Zsolt polgármester: Erre vonatkozóan kidolgozzuk a részleteket. 

Az előbb felvetett téma az autók vizsgáztatási, szervízelési, javítási költsége: a MAN 

teherautó  126 eFt, a Peugeot teherautó 290 eFt, az IVECO konténeres autó 190 eFt, az IFA 

teherautó. Ezen kívül jelentkezik még egy 2013. évet ellenőrző könyvvizsgálói díj, ami 300 

eFt + ÁFA.  Ha ezt az összeget a testület elfogadja, akkor támogatásként a kft.-nek átadjuk. 
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Ha nem, akkor az EKO Kft.-nek saját költségvetéséből kell fedeznie. A bizonylatok az 

elvégzett javításokról Kun Attila ügyvezetőnél rendelkezésre állnak. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő:  Ezt mindenképpen szükséges megcsináltatni, hiszen enélkül 

nem mennek az autók. Javasolja a kért összeg átadását.   

 

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

határozatot hozta: 

239/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az EKO Kft. használatában lévő gépkocsipark műszaki 

vizsgáztatási és javíttatási költségeire az alábbi megosztásban 

biztosítja a fedezetet: 

MAN tgk. 126.000 Ft + ÁFA 

PEUGEUT tgk. 290.000 Ft + ÁFA 

IVECO tgk. 190.000 Ft + ÁFA 

IFA tgk. 130.000 Ft + ÁFA 

VOLVÓ markoló 134.000 Ft + ÁFA 

A képviselő testület az EKO Kft. tevékenységét ellenőrző 

független könyvvizsgáló díját 300.000 Ft + ÁFA összegben biztosítja 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: 2014. XII. 31. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az útépítéses keretösszegről is dönteni kell, mert decemberben már 

késő lesz. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Most csak egy keretről kell dönteni. 

 

Kun Attila az EKO Kft. ügyvezetője, meghívott:  Ha találunk martaszfaltot, akkor elég ha 

szólok a polgármesternek és a keret rendelkezésre áll? 

 

Több hozzászólás hangzik el a képviselők részéről, egyöntetű vélemény a  keret jóváhagyás. 

 

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

határozatot hozta: 

240/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatási 

pályázatából elnyert 112 millió Ft összegből a Kálvária lakódomb Belső Kálvária utcáinak 

martaszfalttal történő burkolására 6 millió Ft keretösszeget elkülönít. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

20.)  Laky Ilonka Általános Iskola kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Az iskola fénymásoló ügyben adott be kérelmet.  Az elég régi 

fénymásoló gépük meghibásodott, és kérik az önkormányzattól egy új gép vásárlását. Azt 

javasolja, hogy ne támogassa a testület a kérést. A kérést elutasító határozatot a fenntartó 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé küldjék el. Ezzel esélyt adunk arra 
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vonatkozóan, hogy ne csak az önkormányzat pénzéből vegyék meg a szükséges felszerelést. 

Ettől függetlenül bekérnek ajánlatokat más szolgáltató cégtől vásárlásra,  vagy bérletre 

vonatkozóan is. Ezt  a most benyújtott ajánlatot kontrollálni kell. A fénymásoló ügyben a 

további lépést valószínűleg januárban vagy februárban fogjuk meghozni.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen 3 nem és 1 tartózkodás mellett nem 

javasoljuk az új gép vásárlását. Azért döntöttek így, mert ha egyből igent mondunk, akkor a 

KLIK nem fog lépni, és a teljes összeget nekünk kell állni.  

 

Gál Zsolt polgármester: Az iskolában egyébként két gép van, ebből jelenleg működik még az 

egyik fénymásoló. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság javaslata: átmeneti 

megoldásként béreljen az önkormányzat egy olcsó gépet.  Az intézményvezető vegye fel a 

kapcsolatot a KLIK-kel, és kérje meg Őket, hogy vásároljanak gépet.  A kérésről a levelet 

már megküldték. Jelenleg szabadságon van a KLIK járási vezetője. Az igazgatóhelyettes 

érdeklődésére azt a felvilágosítást kapta telefonon, hogy több mint valószínű, nem 

támogatják a vásárlást.  Szerintük ez üzemeltetési kérdés és így az önkormányzatra tartozik.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Amikor a KLIK átvette az iskola üzemeltetését, akkort azt 

olvasta a szerződésben, hogy az önkormányzat a KLIK részére átadja az ingatlant az 

eszközökkel. Ezért úgy gondolja, hogy mindenképpen nekünk  kell venni egy másik gépet.  

Szerinte teljesen egyértelmű, hogy ez a mi feladatunk. Megnézte külön az erre vonatkozó 

részt. Ez nem nyerhető ügy, mivel szó szerint benne van mit kell biztosítani.  

 

Gál Zsolt polgármester: A filctollat, a papírt, a bélyeget, a postafiók bérleti díjat is mi fizetjük. 

Az oktatáshoz szükséges a számítástechnika terem üzemeltetése is, és mégis ez a mi 

költségünk. Azt javasolja, hogy amennyiben elromlana a másik gép is és szükséges, akkor 

béreljünk egy fénymásolót, amíg nem kapunk kedvező választ. 

 

Barta Zoltán jegyző: Arról kell döntenie a testületnek,  hogy most támogatja-e a vásárlást? Ez 

a kérés volt a beadványban. Amennyiben szükséges lesz, akkor persze bérelünk 

fénymásolót.  Nem javasolja, hogy beleírjuk a határozatba, hogy amennyiben nem támogat a 

KLIK, akkor megvesszük önkormányzati pénzből. 

   

Gál Zsolt polgármester: Kérdése, hogy ki támogatja a kiküldött anyagnak megfelelően az 

iskola részére vásároljunk új fénymásológépet?  

 

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

határozatot hozta: 

241/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, hogy a Laky Ilonka Általános Iskola 

részére fénymásológépet vásároljon. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A jövő ülésre valószínűleg újra hozza a testület elé a kérést. Addigra 

előkészíti, hogy  milyen alternatívák vannak a vásárláson kívül.  
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21.)  Iskolai körzethatár kijelölés ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: Jogszabály alapján minden év december a  1-ig kell jelezni a 

minisztérium felé az iskola körzethatárát. Javasolja, hogy Ecser közigazgatási határa 

maradjon továbbra is a körzethatár. 

 

Barta Zoltán jegyző: Megjegyzi, hogy ezt a tényt folyamatosan megsérti a KLIK, amikor más 

iskolákból átirányítja az ecseri iskolába a gyerekeket. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  A járási KLIK vezető folyamatosan engedélyezi azokat a 

kéréseket, hogy más településről idejárjanak gyerekek. Ez már a tanulói létszám miatti 

zsúfoltság okán is gond. 

 

Gál Zsolt polgármester: Legutóbb a 7. osztályba 3 magatartás problémás gyerek jött át.  Mivel 

a KLIK járási hivatala a fenntartója az iskolának, ezért a felvételi kéréseket is ő engedélyezi.  

A testületnek egy határozatba kellene foglalni, hogy ne térjen el a körzethatártól. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Azzal, hogy engedélyezik más körzetbe járó diákok 

átjelentkezését, azzal saját alapító okiratukat bírálják felül. Hiszen a terem gondok miatt nem 

lehet leültetni hova a gyerekeket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Két határozatot hozzon a testület, az egyikben az iskolai körzethatár 

továbbra is Ecser közigazgatási határa maradjon. 

 

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

határozatot hozta: 

242/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bek.-e szerint 

az általános iskola felvételi körzetével kapcsolatban 

az alábbi véleményt alkotja: 

az ecseri Laky Ilonka Általános Iskola felvételi körzete 

Ecser közigazgatási területe. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Másik határozatban jelezzük a járási hivatal felé,  a képviselő-testület 

felkéri a KLIK-et,  hogy a kormánymegbízott által kiadott körzethatárnak megfelelően járjon 

el, és csak ecseri lakcímmel rendelkező gyerekeket vegyen fel. 

 

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

határozatot hozta: 

243/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, hogy utasítsa az iskola vezetőjét, 

miszerint a Kormányhivatal által megállapított iskolai körzethatárnak megfelelően 

járjon el; csak ecseri lakcímmel rendelkező gyerekeket vegyen fel.   

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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Kisebb vita alakul ki azzal kapcsolatban, hogy az iskola igazgatója dönthet önállóan a tanulók 

felvételéről és köteles-e figyelembe venni a KLIK járási hivatal vezetője véleményét. A 

hivatalvezető a más intézményből átirányíthatja-e a problémás tanulókat?  

 

22.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: Már a Pénzügyi Bizottsági ülésen is említette, az ecseri fejlesztési 

terület egyik tulajdonos cége ellen felszámolási eljárás indult el a nyáron.  

A felszámolás alatt lévő cég ingatlanait végrehajtási joggal terheltük a 2012. évi telekadó és 

járulékai összegével, valamint biztosítási intézkedésként jelzálogjogot jegyeztettünk be a 

2013. évi telekadó összegére.  

A felszámoló biztos tájékoztatása szerint a felszámolás alatt álló cég Ecseren lévő ingatlanait 

a mi általunk bejegyeztetett VH jogon és jelzálogjogon kívül más VH jog is terheli és első 

zálogjogi helyen (minket megelőzve) a bank 21 milliárd forintos követeléssel áll. A 

felszámoló eslő körben 8,5 milliárd forintért próbálja meg értékesíteni az ingatlanokat. 

Második körben olcsóbban, részekre bontva próbálja majd meg az eladást. Amennyiben 2 

éven belül nem vezet eredményre az értékesítés, a felszámoló át fogja adni az ingatlanokat a 

banknak.  

Tehát a felszámoló biztos tájékoztatásából megállapítható, hogy az ingatlanok várható 

értékesítéséből az első zálogjogi helyen lévő bank követelésének csak elenyésző része lehet 

kiegyenlíthető. A mi követelésünk érvényesítésére esély sincs.  

Amennyiben a felszámolási eljárás során hitelezőként érvényesíteni kívánjuk a 

követeléseinket, a felszámolónak be kell azt jelentsük. A felszámoló csak azt a bejelentést 

veszi nyilvántartásba, amely után az igénybejelentő a követelés 1 %-át, de legalább 5.000 

forintot, legfeljebb 200.000 forintot befizeti.  

A mi esetünkben 200.000 forintot kellene befizetni úgy, hogy a felszámoló előzetes 

tájékoztatása szerint esély nincs arra, hogy a követelésünk egy része is megtérüljön a 

felszámolási eljárás során.  

Emiatt kéri a képviselő-testület döntését arról, hogy a követelés nyilvántartásba vételének 

feltételét jelentő 200.000 forintot feleslegesen ne fizesse meg az önkormányzat, viszont 

kérjen behajthatatlansági nyilatkoztatot a felszámoló biztostól. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Biztosan utolsóként kerülnénk fel a listára, mert kívül vagyunk 

a körön, a bankoké az elsőbbség. 

 

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

határozatot hozta: 

244/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Airportland Zrt. felszámolási eljárása során nem fizeti meg a jogszabályban 

előírt 200.000 forintot a követelés nyilvántartásba vételéért,  

és beszerzi a felszámoló biztostól a követeléssel kapcsolatos  

behajthatatlansági nyilatkozatot. 

Felelős: Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A másik terület tulajdonosának képviselőivel  21-én lesz a következő 

tárgyalás, ahol az általuk benyújtott 2 milliárd Ft összegű kártérítést követelik elmaradt 
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üzleti haszon miatt. A tárgyalás a Budapest Környéki Törvényszéken lesz. Az ügy állásáról 

folyamatosan beszámol.  

Az EKO Kft.-nél tárgyalt napirendeknél nem mondta, el, de most megemlíti: A színpad fedést 

a művelődési ház vásárolta, de jelenleg az EKO Kft. telephelyén van tárolva. Az eszközt a 

művelődési ház adja ki, viszont a kft. szereli össze. A ki- és beszállítás, valamint az eszköz 

kiadás mindig problémát jelent.  Ezért elvi szinten kéri a testületi hozzájárulást, hogy a teljes 

ügyintézést az EKO Kft. végezhesse. Ugyanez várható a rendezvény sátrak esetében is, 

mivel nem lesz helye a sátornak a művelődési házban.  

 

Kun Attila az EKO Kft. ügyvezetője, meghívott: Ha mi rakjuk össze a sátort és a színpad 

fedést is az külön egy-egy napot fog jelenteni. A bérléseknél az adott cégnek is ennyi időbe 

kerül. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő:  Azt gondolja, hogy megvásárolhatunk mindent, de ha nem 

tudjuk rendesen tárolni, akkor ez később problémás lesz. Külön tároló helyiséget kell 

építeni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Reméljük, hogy lesz olyan bevételünk, amiből egy fedett színt tudunk 

építeni a meglévő autóinknak is. 

Következő téma, amely döntést igényel a díszkivilágítás. Vannak ugyan díszeink, de 

folyamatosan javítgatjuk. Az eddigi elhelyezésük sem úgy sikerült, ahogy megbeszéltük. A 

végleg meghibásodott eszközök pótlásával. is gond van.  Minden évben dönteni kell, hogy 

fel akarjuk-e szerelni?  Az eszköz pótláson kívül ennek van egy elég jelentős költségem ami 

több százezer Ft évente, plusz a fel- és leszerelés. Különböző árak vannak a díszekre 

cégenként is. Legkevesebb díj a felszerelésért elemenként 7 eFt, amiből most kb. 50 db van.  

Ez így most nagyságrendileg 400-500 eFt. Az idén nem javasol újakat venni. Inkább 

készüljünk fel, amikor vége a szezonnak, akkor vásároljunk. Ha vásárolunk, akkor egységes 

legyen adott szakaszon a díszítés. Többször gond volt a felfüggesztésükkel és az 

áramellátásukkal. A legjobb megoldás fix konzolok felszerelése, és vezetékre csatlakozás.  

Ezt a szerelést mi nem tehetjük meg, csak ELMÜ engedéllyel rendelkező szakember. Ezen 

kívül van, ahol biztosítási berendezés felszerelését is előírják. Tudomása szerint Mendén 

nem kérik ezt. Valószínűleg más a szolgáltató, talán az  ÉMÁSZ.   

Mi a képviselők véleménye?  Akarunk venni még újabb díszítő elemeket? 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Több országban, köztük Ausztriában, de máshol is szépen 

kivilágított kis falvakkal találkozhatunk. Mi is díszítsünk, ami még működőképes, azt rakjuk 

fel. 

 

Gál Zsolt polgármester: Úgy gondolja, hogy a Faluközpont legyen megcélozva elsődlegesen.  

A Bajcsy utcára rakjanak fel díszeket, ahol konzol van.  

 

Barta Zoltán jegyző: Az a tapasztalata, hogy ahová nem teszünk díszeket, akkor az ott lakók 

betelefonálnak, hogy őket miért hagyták ki. 

 

Gál Zsolt polgármester: Véleménye szerint nincs értelme küzdeni, hogy melyik szakaszt 

díszítsük, mivel nagyon sok minden befolyásolja. Pl. a Széchenyi utcában nincs mihez kötni 

a függő díszeket, mert csak az egyik oldalon van oszlop. Az iskola és a művelődési ház 

közötti rész, az intézmények környéke is és a bejövő utak is kapjanak díszítést.  

A kiküldött anyagban látszik, hogy XI.5-én mennyi pénz van a számlánkon. Kéri a testületet, 

hogy a polgármesteri beszámolót fogadja el. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

245/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Csak tájékoztatásként mondja el, hogy az Oktatási és 

Szociális Bizottság ülésén döntöttek a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjról. Az idén 6 

pályázó jelentkezett, akiket támogatni tudtunk. Döntött a bizottság arról is, hogy 

hagyományosan Karácsonykor a rászoruló gyerekeknek 18 éves korig 5eFt értékben 

karácsonyi segélyt nyújtanak,  80 gyerek fog ilyet kapni.  

 

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

határozatot hozta: 

246/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja az Oktatási és Szociális bizottsági beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

  Szeverné Csekei Csilla  OSz B elnöke 

Határidő: azonnal 

 

22.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

---  Hozzászólás nem volt. 

 

23.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester:  A telefonhasználati díjról beszélnünk kell, és el kell dönteni azt is, 

hogy ez bruttó vagy nettó összeg. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A bizottsági ülésen 8 eFt  nettó összegről esett szó. Most 

javasolja, hogy ez bruttó legyen.  

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott: Tájékoztatni kívánja a képviselőket, 

hogy az önkormányzat a képviselők részére biztosított kedvezményes tarifájú SIM kártyás 

telefonhasználati költségükből havonta 8 eFt levonunk, a felette lévő részt számlázzuk ki a 

képviselőknek. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Amióta meghatározták ezt az összeget, azóta az árak 

emelkedtek. Véleménye szerint egységesen bruttó 10 eFt-ra emelje a testület a keretet. 

 

Horváth Tamás képviselő: Már korábban is jelezte, hogy nem kellene havonta levélben 

értesítést küldeni, elegendő lenne egy email az összegről vagy csak a számla. Elegendő 

lenne a számlát befizeti, vagy utalni. Nem kellene a sok adminisztráció, levelezés. 
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Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, meghívott: Pénzügyi előírás, hogyan kell ezt 

kezelni. Ha adott képviselő abban a hónapban többet beszélgetést folytat, mint 8 eFt, akkor 

kiszámlázzák az e feletti részt. Ha kevesebbet beszél, akkor levélben értesítik a felhasznált 

összegről. A pénzügy erről egy nyilvántartást vezet, valamint a kimenő számlanyilvántartást 

is végzi.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ebben a konstrukcióban nincs internet elérhetőség, csak egy 

telefon számlacsomag. Nem tartja olcsónak a T-mobilt. Drágának tartja, a saját céges 

flottájához képest. Meg kellene pályáztatni, de tudja, hogy jelenleg 2 éves 

elkötelezettségünk van. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazást kér, hogy a képviselő telefonhasználati díj bruttó 10 eFt 

legyen. 

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

határozatot hozta: 

247/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a képviselők és a külső bizottsági tagok részére  

a Magyar Telekom, T-Mobile Közszolgálati díjszerződés 

keretében biztosított  havi bruttó 8000 Ft értékű 

telefonhasználati díjat havi bruttó 10.000 Ft-ra emeli. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2014. december 1-től folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: A képviselői laptopokról is kell tárgyalni. Két kérdés vetődött fel.  Az 

első, a régi laptopok további használatára vonatkozik. Kérdés, hogy adják-e vissza a 

képviselők a számítógépeket, és az önkormányzati intézményeknek ajánlják fel? Vagy a volt 

képviselők, akár 0 Ft-ért vagy ahhoz legközelebb eső értékért kapják meg? Utóbbi felvetést 

javasolja elfogadásra. Ha ezek után a képviselő úgy gondolja, akkor valamelyik 

önkormányzati intézménynek felajánlhatja.  

 

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

határozatot hozta: 

248/2014.(XI.12.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a 2010-2014. évi önkormányzati ciklusban tevékenykedő  

képviselők részére a használatukba kiadott önkormányzati 

laptopot az amortizációs értékkel csökkentett díjért átadja.  

Amennyiben a volt képviselő a laptopot adományként fel kívánja  

ajánlani valamelyik intézmény számára, azt a testület elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: A további önkormányzati munkákhoz való laptopokkal kapcsolatban 

elmondja: A megvásárolt új számítógépek az önkormányzat tulajdonában vannak, a 

képviselők azt használatra kapják meg.  Az alakuló ülésen hozott döntésnek megfelelően 

utánajárunk, hogy milyen kategóriájú gépeket milyen összegért kaphatunk. Horváth Zsolt 

bizottsági tagtól kért ajánlatokat, de még nem kapott konkrét számot. Kérdés, hogy milyen 

kerethatáron belül akarunk gépet, és kérdés, hogy a bizottsági tagoknak is akarunk adni? 

Javasolja, hogy a minimum értékhatár 120-130 eFt legyen. Ha a 7 képviselőnek és 4 külső  
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