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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 11-én 

18.02 órai kezdettel megtartott soros  üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  házasságkötő terme    

2233 Ecser, Bajcsy-Zs.  u. 3. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt polgármester  

   Barta Zoltán jegyző 

 

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

Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívott:  dr.Fehér Edina  járási hivatalvezető 

  Nagy Zoltán  az Ecseri Polgárőr Egyesület elnöke 

  Horváth Zsolt az Ecseri Polgárőr Egyesület elnökhelyettese 

  Szepesiné Paulovics Csilla  GOLGOTA Bt. ügyvezetője 

  Szepesi Antal  GOLGOTA Bt. ügyvezetője 

  Dévényi Gáborné  művelődési ház igazgató 

 

Később érkezett: Szilágyi Szilvia képviselő 

 

Igazoltan távol:   Szeverné  Csekei Csilla képviselő 

 

Gál Zsolt polgármester Köszönti a megjelenteket. Szeverné Csekei Csilla előre jelezte, hogy 

nem tud megjelenni az ülésen, Szilágyi Szilvia később érkezik. Megállapítja, hogy a 

testület 5 fővel határozatképes. 

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

1.)  Az Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

2.)  Az Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

3.)  A  Golgota Bt. beszámolója 

4.)  Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója  

5.)  A Településrendezési eszközök módosítására tervezési ajánlatok elbírálása 

6.)  A civil szervezetek támogatására szóló pályázat elbírálása 

7.)  Családsegítő Szolgálat beszámolója 

8.)  TG Soft  Kft.  fóliasátor ideiglenes építésének kérelme 

9.)  Háziorvosi rendelő vásárlásának ügye 

10.)  A helyben történő vérvétel további támogatásának ügye 

11.)  Petőfi utca 41. sz. alatti ingatlan bontására kivitelező kiválasztása 

12.)  Sebességmérő eszközök javítása 

13.)  Térfigyelő kamera telepítési ajánlatok elbírálása 

14.)  Bírósági ülnökök jelölése 

15.)  Majális előkészítése 

16.)  A sportpálya telkeinek összevonása 

17.)  Óvoda bővítési pályázat 

18.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   
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 b) Bizottsági beszámolók 

19.)  Képviselői kérdések, vélemények 

20.)  Egyebek 

 

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

sorrendiségét. 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Az Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

2.)  Az Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

3.)  A  Golgota Bt. beszámolója 

4.)  Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója  

5.)  A Településrendezési eszközök módosítására tervezési ajánlatok elbírálása 

6.)  A civil szervezetek támogatására szóló pályázat elbírálása 

7.)  Családsegítő Szolgálat beszámolója 

8.)  TG Soft  Kft.  fóliasátor ideiglenes építésének kérelme 

9.)  Háziorvosi rendelő vásárlásának ügye 

10.)  A helyben történő vérvétel további támogatásának ügye 

11.)  Petőfi utca 41. sz. alatti ingatlan bontására kivitelező kiválasztása 

12.)  Sebességmérő eszközök javítása 

13.)  Térfigyelő kamera telepítési ajánlatok elbírálása 

14.)  Bírósági ülnökök jelölése 

15.)  Majális előkészítése 

16.)  A sportpálya telkeinek összevonása 

17.)  Óvoda bővítési pályázat 

18.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

19.)  Képviselői kérdések, vélemények 

20.)  Egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

 

1.) Az Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester:  A tájékoztató kiküldésre került a meghívóval. A bizottságok nem 

tárgyalták. Ha a kiküldött anyaggal kapcsolatos észrevétel vagy kérdés van, azt továbbítják a 

Lakásszövetkezet felé. 

 

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

határozatot hozta: 

34/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az Arany János utcai Lakásszövetkezet 2014. 

évi tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.) Az Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester:  Az ülésen jelen van Nagy Zoltán elnök és Horváth Zsolt 

elnökhelyettes.   

 

Nagy Zoltán elnök, meghívott: Kérdésekre szívesen válaszol; a beszámolóhoz kiegészíteni 

valója nincs. 

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Azt hallotta  újságban vagy neten, hogy  a polgárőrökhöz 

kiskorúakat akarnak beszervezni. Ez ellen ő határozottan tiltakozik. 

 

Nagy Zoltán elnök, meghívott: Most van előkészítés alatt a törvény módosítása. A jelenlegi 

18 éves korhatárt szeretnék módosítani 16 éves korra.   

 

18.10 órakor megérkezik Szilágyi Szilvia képviselő. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a tájékoztató elfogadásáról a szavazatokat. Köszönetet mond a 

testület nevében az egyesület munkájáért. Kevés rendkívüli eseményt kíván és toborozzanak 

új tagokat. 

 

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

határozatot hozta:   

35/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az Ecseri Polgárőr Egyesület 2014. évi  

tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Köszönetet mond az egyesület munkájáért. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi Szilvia képviselő még nem szavazott. 

 

3.) A  Golgota Bt. beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: Hosszú ideje működteti a cég a temetőnket.  Kiegészítés van-e?   

 

Szepesiné Paulovics Csilla ügyvezető, meghívott: A beszámolóhoz nincs kiegészítése. 

 

Gál Zsolt polgármester: A beszámolóban név szerint megnevezett egy, a szolgáltatásért nem 

fizető személyt. Erre nekünk hatásunk nincs. 

 

Szepesiné Paulovics Csilla ügyvezető, meghívott: Azért jelezte a beszámolóban, hogy nem 

fizette ki a temetést, mert az önkormányzat részét sem fizette be; a sírhely megváltási díjat 

sem. Utána érdeklődtek és behajtás elrendelésnek nincs értelme, mivel az illetőnek nincs 

bejelentett munkahelye. Az eljárásnak több lenne a költsége, mint a behajtandó összeg.  

Addig kellene várni ezzel a megoldással, amíg lesz bejelentett munkahelye.  

 

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

határozatot hozta: 
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36/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a temető üzemeltető Golgota Bt. 2014. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

Gál Zsolt polgármester: Köszönjük a beszámolót. 

 

4.) Az Ecser Sport Egyesület tájékoztatója  

 

Gál Zsolt polgármester: A Sport Egyesület beszámolója később érkezett, így másnap került 

kiküldésre, nem kedden, hanem szerdán.  Az elnök nem jelent meg az ülésen, de a kéréseket 

tolmácsolják. Kéri a beszámoló elfogadására a szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

37/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az Ecser Sport Egyesület 2014. évi  

tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) A Településrendezési eszközök módosítására tervezési ajánlatok elbírálása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző testületi ülésen napirendben tárgyalták az ügyet; a 

településrendezési eszközök módosítására kaptunk is ajánlatokat. De a testület döntésének 

megfelelően további ajánlatokat kértek. Ezek is kiküldésre kerültek. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta; megvizsgáltuk a beérkezett 

ajánlatokat. A múltra való tekintettel legkedvezőbb ajánlatot a Pestterv Kft. adta. Javasoljuk, 

hogy fogadjuk el az ajánlatot, és a szerződés aláírásával bízzuk meg a polgármestert. 

 

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

határozatot hozta: 

38/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a településrendezési eszközök módosítására beérkezett 

ajánlatok közül a tervezésre a PESTTERV Kft.-t  kívánja megbízni. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy az  ajánlatuknak megfelelően  

3.950.000 Ft + ÁFA összegben a szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. április 15. 

 

6.) A civil szervezetek támogatására szóló pályázat elbírálása 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden évben kiírjuk a pályázatot a civil szervezetek támogatására. 

A beérkezett anyagok az Oktatási és Szociális Bizottság elé kerültek 
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Dr. Kóspál Lajos képviselő: Egyhangúan javasolja az Oktatási és Szociális Bizottság, hogy a 

civil szervezetek által benyújtott pályázatok között a költségvetésben elkülönített 

keretösszeg az alábbiak szerint kerüljön felosztásra, azzal a kitétellel, hogy a tűzoltó 

egyesület akkor jusson támogatáshoz, ha előtte bemutatja az egyesület bírósági bejegyzését. 

A javasolt összegek: Ecseri Zöld koszorú Hagyományőrző Kör 400.000 Ft, Ecseri Polgárőr 

Egyesület 500.000 Ft, Varázs Lovas Sport Egyesület 150.000 Ft, Ecseri Kulturális és Sport 

Egyesület 240.000 Ft, Ecser Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 75.000 Ft, Ecseri Községi 

Nyugdíjas Klub 250.000 Ft, Ecser Sport Egyesület 0 Ft, Rákos-Mezeje Horgászegyesület 

75.000 Ft, Közösen Ecserért Egyesület 0 Ft, Száz Kéz Egyesület 75.000 Ft, Ecseri Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 75.000 Ft. 

 

Gál Zsolt polgármester: Észrevétel, kérdés? A bizottsági javaslat elfogadását szavazásra 

bocsátja. 

 

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

határozatot hozta: 

39/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

az ecseri civil szervezetek 2015. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített 1.840.000 Ft keretösszegből a 

a szervezeteket az alábbi megosztásban részesíti: 

Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 400.000 Ft 

Ecseri Polgárőr Egyesület 500.000 Ft 

Varázs Lovas Sport Egyesület 150.000 Ft 

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 240.000 Ft 

Ecser Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 75.000 Ft 

Ecseri Községi Nyugdíjas Klub 250.000 Ft 

Ecser Sport Egyesület 0 Ft 

Rákos-Mezeje Horgászegyesület 75.000 Ft 

Közösen Ecserért Egyesület 0 Ft 

Száz Kéz Egyesület 75.000 Ft 

Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 75.000 Ft 

A pályázati támogatás azzal a kikötéssel kerülhet átutalásra a 

Tűzoltó Egyesület részére, amennyiben bemutatja a szervezet 

bejegyzéséről szóló jogerős bírósági határozatot. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Családsegítő Szolgálat beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: A Családsegítő Szolgálat beszámolóját az Oktatási és Szociális 

Bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: A bizottság javasolja elfogadásra a Családsegítő Szolgálat 2014. 

évi beszámolóját. 

 

Gál Zsolt polgármester: Észrevétel? A bizottsági javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

határozatot hozta: 
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40/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Családsegítő Szolgálat 2014. évi  

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.) TG Soft  Kft.  fóliasátor ideiglenes építésének kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagból látszik, hogy a kertészeti cég mire kéri a 

fóliasátor építésének lehetőségét, mire szeretnék használni? 

 

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

döntéshozatal előtt készüljön egy szerződés tervezet. Ennek tükrében legyen döntés az 

ingatlan bérleti szerződésével összhangban.. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatára kéri a szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

41/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a TGSOFT Kft. fóliasátor 

ideiglenes építési kérelmének elbírálását megelőzően terjesszen 

elő egy szerződés tervezetet az ingatlan bérleti szerződésével összhangban. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 20145. május 6. 

 

Gál Zsolt polgármester: A 9.) Háziorvosi rendelő vásárlásának ügye napirendet zárt ülésen 

kívánják tárgyalni. Az ülés 18.19 órakor zárt ülésként folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

 

18.22 órakor az ülés nyílt ülésként folytatódik.  

 

10.)  A helyben történő vérvétel további támogatásának ügye 

 

Gál Zsolt polgármester: A háziorvosok támogatási kérelmét az Oktatási és Szociális Bizottság 

tárgyalta. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: A bizottság javasolja, hogy a helyben történő vérvétel költségeit 

az önkormányzat 15 eFt/hó összegben körzetenként egy évi időtartamra továbbra is 

támogassa. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazatokat a bizottsági javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

42/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a helyben történő vérvételt a továbbiakban is támogatja 
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1 éves időtartamra 15.000 Ft/hó/háziorvosi körzet összegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015.III.1.-2016.II.28. 

 

 

11.)  Petőfi utca 41. sz. alatti ingatlan bontására kivitelező kiválasztása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen beszéltünk arról, hogy keressünk kivitelezőt a Petőfi 

utcai ingatlan bontására. Két ajánlat érkezett be. A Pénzügyi Bizottsági ülésen a korábbi  

döntéstől eltérő javaslat született. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bizottság konkrét határozatot nem hozott. Felvetődött, hogy ha 

később értékesíteni kívánjuk az ingatlant, akkor a bontási költség 3 millió Ft + áfa  nem 

eredményez akkora növekményt az ingatlan értékében, mely jóval nagyobb bevételt 

jelentene. A bontás után csak egy üres telek lesz.  Újra átgondolásra javasolja a bizottság a 

korábbi testületi döntést.  Ha megpróbálnánk értékesíteni; nyilván az új tulajdonosnak is 

lesz bontási költsége.  Meg kell jobban vizsgálni. Így 3 millióval kevesebb kiadásunk lenne. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy kérjünk fel egy értékbecslőt, hogy mit ér most az 

ingatlan? Megéri-e a bontásra költeni, vagy értékesíteni a területet? Ebből az összegből egy 

másik használható ingatlant vehetnénk. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő:  Nem balesetveszélyes az épület? 

 

Gál Zsolt polgármester: Ránézésre elég rossz állapotban van, de nincs róla dokumentumunk, 

hogy veszélyes lenne. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: De fennáll annak a veszélye, ha beköltözik valaki, és ráomlik 

az épület. Ez is  nekünk gond.   

 

Gál Zsolt polgármester: A telken táblán ki van írva, hogy balesetveszély, omlás veszély!. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Ennek ellenére előfordulhat az, amit mondott. Valószínűleg 

akkor „hála a médiának”, ezért is mi leszünk a hibásak. 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő ülésre előkészítjük az anyagot. Felértékelést elindítja, 

ennek birtokában tudunk dönteni. Kéri a felhatalmazást. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

43/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a Petőfi utca 41. sz. ingatlant bontásától eláll.  

A testületnek további megfontolás tárgya, hogy az ingatlant 

a jelenlegi formájában kívánja-e értékesíteni.  

Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan értékbecslését készíttesse el. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2015. április 15. 
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12.) Sebességmérő eszközök javítása 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetődött, hogy valóban vannak-e 

ezeknek az eszközöknek sebességcsökkentő hatása?  Működőképesség fenntartása, az ár-

érték arányában irreálisan magas az ár.  Korábban a meglévő sebességmérőket pályázati 

pénzből vettük. A bizottság javasolja, hogy kérjünk fel szakembert, aki megvizsgálja 

azokat. Szereltessük le, szállíttassuk el és kérjünk szakvéleményt. A műszaki állapot 

ismeretében döntsünk a sorsáról. 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottsági javaslatra kéri a szavazatokat. 

 

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

határozatot hozta: 

44/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a településen felállított  

sebességmérő műszerek költséghatékony javításának 

lehetőségéről szakértői véleményt szerezzen be. 

Ennek függvényében kíván dönteni a javításról, ill. cseréről. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

13.) Térfigyelő kamera telepítési ajánlatok elbírálása 

 

Gál Zsolt polgármester: Megint olyan gondban vagyunk, hogy a testületi meghívóban a 

napirendhez csak egy ajánlat volt csatolva és a Pénzügyi Bizottság így tárgyalta a 

napirendet. A mai napon még további 3, összesen 4 ajánlat érkezett, melyet emailben 

kiküldtünk.  

 

Horváth Tamás képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen a Brand Sec Kft. ajánlata volt ismert. A 

szűkös határidő miatt a bizottság a polgármester megbízását javasolja a szerződéskötéssel a 

fenti céggel, ha a határidő leteltéig jobb ajánlat nem érkezik. Várható volt még további 

ajánlat beérkezése, ezért javasolták, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert a 

döntésre, hogy a jobb ajánlattevővel kössön megállapodást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Jövő hét kedd a határidő. A szűkös határidő miatt kérték ennek a 

lehetőségét. Amennyiben több ajánlatot kapunk, és van közte jobb, tudjunk választani. Ne 

kelljen emiatt rendkívüli ülést tartani. Együtt átnézik a közterület-felügyelő kollegával és 

ebben fog dönteni. 

 

Horváth Tamás képviselő: Az ülésen felmerült: lehet az is a javaslat, hogy a pályázati összeg 

határáig legyen mozgástér a döntésben. 

 

Gál Zsolt polgármester: A határozat szövegére javasolja: a polgármester megbízása a műszaki 

tartalmában legjobb ajánlatot tevővel kössön szerződést. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő:  Maradjunk a legjobb műszaki tartalomnál.  A rossz minőségű 

kamera nem ér semmit. Van tapasztalata. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

45/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a településen térfigyelő kamera  

telepítésére beérkezett ajánlatok közül a legjobb műszaki 

tartalommal rendelkező cég ajánlatát fogadja el és  

azzal kössön szerződést. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester  

Határidő: 2015. március 18-ig 

 

Gál Zsolt polgármester: A 14.) Bírósági ülnökök jelölése napirendet zárt ülésen kívánják 

tárgyalni. Az ülés 18.31 órakor zárt ülésként folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 18.37 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

15.) Majális előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: Jelen van a művelődési ház igazgatója is. A napirendet a Pénzügyi 

Bizottság is tárgyalta.  3 napos rendezvényről volt szó a tervben. A bizottság javasolta, hogy 

a vasárnapi részét vegyük ki, vagy kerüljön át szombatra. A javaslat szerint a Karthago 

együttes műsorát vegyük ki.  Határozati javaslatot nem tett a bizottság. Az idén 700 éves a 

településünk. A rendezvény előkészítésének indulásakor az évforduló miatt nagyobb 

ünnepséget képzeltünk el. Az egyeztetése alapján a kerek évfordulók kulturális része 

augusztus 20-án lesz megünnepelve. A hagyományőrző táncosok megalakulásának 70. 

születésnapja is ez évben lesz.  Ennek megfelelően kérte meg az igazgató asszonyt, hogy 

kicsit nagyobb léptékű rendezvényben gondolkodjon, mint az eddigiek.  Most ezt próbáljuk 

anyagilag helyretenni. Kéri a képviselőket, hogy olyan átmeneti döntés szülessen, mivel 

még nincs kellő forrás, de ne vessük el a rendezvény tervet. A szponzorok keresésével a 

hátralévő hiányzó rész beszerzése folytatódik.  Kérdés, hogy van-e valamilyen új 

információ? 

 

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató, meghívott: A bizottsági ülésen elhangzottakon 

kívül még nincs új információja. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Oktatási és Szociális Bizottság javaslata szerint a vasárnapra 

tervezett programok elmaradnak, a szombatra tervezettek közül a Karthagó és a Triász 

együttes műsora kerüljön ki, továbbá a Maszkura és tücsökraj zenekar műsora is elmaradna. 

A maradék zenés műsorok fellépti díjára a forrást szponzorok felkutatásával próbáljuk meg 

előteremteni a keretet meghagyva.  Ha nem sikerül a forrást előteremteni, akkor a 

programból húzunk le még.  Javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

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

határozatot hozta: 

49/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

a 2015. évi majális programtervét az alábbi módosításokkal fogadja el: 

- vasárnap nem lesz program 

- pénteken a Maszkura és a tücsökraj zenekar fellépése kikerül 
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- szombaton a zenekarok közül kimarad a Triász és a Karthago zenekarok műsora 

- a vasárnapra tervezett Sláger TV műsor átkerül szombatra. 

A művelődési ház igazgatóját megbízza a testület a majális programok költségeire 

szponzorokat szerezzen. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2015. május 15-ig 

 

18.41 órakor Dévényi Gáborné távozik az ülésről. 

 

 

16.) A sportpálya telkeinek összevonása 

 

Gál Zsolt polgármester: Már korábbi informális egyeztetés alapján ismerjük a sportpálya 

ügyeivel kapcsolatos előzményeket. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek, hogy támogassa a 

sportpálya különböző helyrajzi számainak összevonását és övezeti besorolás módosítását. 

Az összevonás nem nagy költség, jobb lenne, ha az egész sportpálya egy helyrajzi számon 

szerepelne. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottság  javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

50/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az Ecser, Ady E. utca  

301/1 és a 301/4. hrsz.-ú földrészletek (sportpálya) összevonásával 

kapcsolatos feladatokra az előterjesztés szerint a megbízási  

szerződést kösse meg Geodéziai Bt.-vel. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

17.) Óvoda bővítési pályázat 

 

Gál Zsolt polgármester: Erről a témáról is tárgyalt a bizottság. 

 

Horváth Tamás képviselő: Határozatot nem hoztunk, de az volt a számításunk alapja, hogy a 

támogatási lehetőséget érdemes lenne kihasználni. Óvoda bővítésre jelenleg egyik óvoda 

sem optimális. Az 1. óvodánál a bővítésre van meglévő korábbi pályázatokból tervünk. A 

teljes költség meghaladja a maximális pályázati keretet.  De vannak rész terveink is. Nem 

jelent jelentős többlet munkát a pályázat összeállításához ennek átdolgozása. Inkább ezt az 

irányt vettük előnybe.  A 2. óvodánál csak telekvásárlással lehetne megvalósítani a bővítést. 

Idő hiányában ezt nem tudjuk lefuttatni; ami kizárja a pályázaton való indulást. Tudjuk, 

hogy ugyan nem ez a legtökéletesebb megoldás, de ne vessük el a lehetőséget. 

 

Gál Zsolt polgármester: Hozzáfűzi még információként, nem bonyolult előkészítést igényel a 

pályázat. Ami szükséges munka, azt viszonylag gyorsan meg tudjuk tenni. A 2. ovinál még 

nincs meg a telek, ami akadály. Az 1. ovinál a terveink tartalmazzák a kiszolgáló 



11 

 

helyiségeket is, valamint az összes kötelező helyiséget meg kell építeni. Így ebbe a keretbe 

nem fogunk beleférni. Kéri a testület megbízását a pályázat beadásra. 

 

Barta Zoltán jegyző:A pályázati kiírásnak megfelelően a képviselő-testületnek kell 

nyilatkoznia, hogy  pályázatot kíván benyújtani a nemzetgazdasági miniszter - a 

belügyminiszterrel és emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett óvodai 

kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására. Beruházás célja az 1. sz. óvoda bővítése; 

az 1.d. pontja szerint  működő óvodaépület bővítésével. A támogatás mértéke figyelembe 

véve az adóerő képességünket 85 %. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 

pályázati nyertesség esetén a 15 % önerőt vállalja.  Megbízza a polgármestert, hogy 

határidőn belül a pályázatot nyújtsa be. Maga a pályázat egy csoportszobával való bővítést 

jelent. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Ezzel az óvoda bővítéssel mindenáron költségeket akarunk venni 

a nyakunkba? Kérdés, hogy mik a hosszú távú terveink?  Ha semmibe nem kerül, akkor 

igen, támogatja a pályázatot. 

 

Gál Zsolt polgármester: A jegyző úr említette, hogy 15 %-os az önrész. De nem biztos, hogy 

ezt az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Külön pályázati alap is van erre az összegre. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester:  Lesz nekünk 2-300 millió Ft-unk az új óvodára? 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő:  Mindegy, hogy mekkora szavazati aránnyal nyer a javaslat. Ő 

nem javasolja az óvoda bővítését.  Inkább a Kálvária dombon kellene új óvodát építeni. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A 15 % nem akkora összeg, melyet ne tudna bevállalni az 

önkormányzat.  Ha 20 millió Ft-ot nyerünk, annak az önrésze 3 millió. Nem akkora összeg, 

hogy emiatt ne adjuk be a pályázatot. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Minek mindenáron pályázni, amikor határozott elképzelés nincs? 

 

Barta Zoltán jegyző: Az előző ciklusban többször foglalkozott a testület az óvoda kérdéssel, 

többször pályázott is. Az állami támogatás max.400 eFt férőhelyenként, úgy, hogy 

maximum 25 gyerek  lehet egy csoportban. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Mi van, ha nyerünk, és építünk egy csoportszobát?  Nem biztos, 

hogy a faluközpontban az ideális. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A Kálvárián egyre több a gyerek, akit el kell helyeznünk. De 

tudjuk, hogy egy új óvodára nem lesz 200-300 millió Ft-unk. 

 

Horváth Tamás képviselő: Nem biztos, hogy legoptimálisabb helyen van az óvodánk. De azt 

is látjuk, hogy nem reális a költségvetésünkben, hogy újat építsünk. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Bölcsőde építésre később sem lehetne pályázni? 

 

Gál Zsolt polgármester: Most csak óvodai férőhely bővítést támogatnak. A bölcsődei 

elhelyezés nálunk nem kötelező önkormányzati feladat, ezt az állam nem támogatja. A 

megépítés után annak önfenntartásosan kell működnie. 

Kéri a szavazatokat az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáson való részvételre. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

51/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

az  óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására az NGM által kiírt pályázaton 

az 1. d) pont alapján – „működő óvodaépület bővítésével” részt kíván venni. 

Megbízza a polgármestert, hogy az 1. sz. óvoda bővítésére a pályázatot – meglévő tervek 

alapján – 15 %-os önerővel nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2015. március 23. 

 

 

18.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 

Gál Zsolt polgármester: Bejelentés alapján belvíz védelmi készültséget rendelt el. A 

Széchenyi utca és a  Petőfi utca  belső részén nagy mennyiségű  belvíz jelent meg, melynek 

nincs kivezetése. Az ott épült ingatlanokat veszélyezteti a belvíz. A helyszíni szemlén 

megjelent Katasztrófavédelem árok mélyítést írt elő. Ebben már vízügyi szakemberek 

segítségét is igénybe vettük . Bejelentettük erre a vis maior kérelmet, amit első körben 

elfogadtak. Reméli, hogy a munkálatokra fordított pénzek ebből az összegből kijönnek. A 

vis maior utófinanszírozott. Az EKO  Kft-t bízta meg a munkálatok elvégzésével,; 

egyébként az árokmélyítést is ő végezték. 

 

Másik témakör: az iskolában történt radiátor sérüléséből adódó kár ügyében a biztosítóval 

megegyezés született. Végre a keretösszeg megítélésre került, de még nem utalták le. A múlt 

héten kapta erről az értesítést.  Ígéretük szerint 3 héten belül várható a pénz.  

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő:  A belvizet a szakemberek mondták meg, hogyan lehet levezetni 

a patakba?  Régen úgy oldották meg, hogy gödröt ástak és abba gyűlt össze a víz.  Kis 

tavacskák voltak sokáig a kertekben, ahol a téli víz összegyűlt és idővel elpárolgott. Őseink 

is így csinálták.  

 

Gál Zsolt polgármester: Most is így történt, de a” kis tavacska” kiáradt, és zagy szivattyúkkal 

kellett a Szerelem patakba szivattyúzni, mert veszélyeztette a házakat. Ezek a „kis tavak, 

árkok” nem hivatalosan kiépítettek, hanem az idők során kialakultak. A mostani helyzet, 

hogy nagyon sok volt a víz;  2 napig folyamatosan szivattyúzták a kertekből, de a tavacska 

maradt. Kint voltunk a Szegfű utcában is, de itt a víz nem fenyegette a  házakat.  

Kóspál doktornak válaszol a közbevetett kérdésére: a vis maior keretben  nem lehet együtt 

kezelni az utak melletti árkok és az ingatlanokhoz tartozó beállók, átereszek kiépítését.  Az 

árok rendszer javításával lehet a csapadékvíz levezetését megoldani. Egyébként a 

szakemberek mondták, hogy nemcsak nálunk, de országosan is mennyivel emelkedett a 

talajvízszint.  Az évek során felgyülemlett csapadékvíz miatt átvizesedett a föld. A korábbi 

szabad lefolyások az építkezések során eltűntek.  Nálunk is a belső részeken nincsenek 

árkok, a telkek végeiben összegyűlt a víz. Ott nem is volt árok soha. Ennek a tömbnek a 

belső részén sem az a baj, hogy nincs kis tavacska, hanem nincs levezetése.  A Szegfű 

utcában sem a házak között van gond, hanem az utcákon túli részen.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A csapadékvíz elvezetésre az Arany J. utcára van tervünk, de 

a megvalósításra nem kaptunk pályázati pénzt. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

52/2015.(III.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 b) Bizottsági beszámolók 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság által tárgyaltak mind érintve voltak. 

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági határozatokat ismertette. 

 

19.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: A tüdőszűrőről történt-e visszajelzés? 

 

Gál Zsolt polgármester: Igen kaptak visszajelzést.  

 

Barta Zoltán jegyző: Több probléma volt; elsődlegesen az, hogy csak 2 napig voltak itt, nem 

másfél héten keresztül, mint korábban. Akkor úgy történt, hogy volt olyan nap, amikor 

délelőtt és volt amikor délután; most reggeltől estig próbálták meg az embereket megszűrni. 

Sokaknak fennakadást jelentett, hogy a számítógépes rendszerbe kellett az adatokat felvinni. 

Ezt jelezzük a tüdőszűrést szervezőknek. 

 

Szilágyi Szilvia képviselő: Mi van akkor, ha valaki nem megy el a szűrésre? 

 

Barta Zoltán jegyző: Most nincs kötelezően elrendelt tüdőszűrés.  Amikor a Törökbálinti 

Tüdőgyógyintézet munkatársai jelezték, hogy 2 napot lesznek Ecseren, kérte az álláspontjuk 

változtatását, de elutasították. Azt mondták, hogy ez az óraszám elég lesz, mert nem a teljes 

lakosságot, csak a 40 év felettieket szűrik meg térítésmentesen; a többiek fizetősek.  

Próbáltunk felkészülni erre a helyzetre, így megszerveztük, hogy 2 öltöző legyen, gyorsítva 

az előkészítő folyamatot. Más szervezést is tettünk. Így szórólapon és honlapon értesítést 

küldtünk, felkészítve a lakosságot. Az önkénteseket, akiknek kezelniük kellett a 

számítógépes programot átvittük Gyömrőre, hogy készüljenek fel, szerezzenek gyakorlatot 

az adatfelvitelben.  Első napon több, mint 500-an jelentek meg. A szűrést végző személyzet 

a 2 öltözős rendszert nem fogadta el. Pont azt, amivel mi gyorsítani akartunk, nem fogadták 

el. Változás az is, hogy már nem filmre veszik a képet, hanem digitálisan rögzítik és a gépen 

rögtön megtekintik.  Ez megint időbe kerül. A 2. napon jobban belejöttek már a dolgozók is 

és gyorsabban haladtak. Ezen a napon is elég sokat, 440 embert szűrtek meg. Összességében 

majdnem 1000 embert. Mindazonáltal nem volt jó ez az új menet.  Több órát kell biztosítani 

a Törökbálinti Intézetnek Ecserre.  Erre viszont mi nem vagyunk befolyással. Jogszabály 

csak azt írja elő, hogy az önkormányzatnak biztosítani kell a helyet, és az ügyviteli 

lehetőséget. Ezt mi meg is tettük teljes mértékben. Arról nem tehettünk, hogy a 

számítógépes rendszer a már beregisztrált beteg adatait kidobja, ha  tovább várakozott, mint 

a program gondolta. A 2. napon a nagyszámú jelenléttel nem volt gond.  Az első nap híre 

elterjedt, ezért inkább nem mentek el az emberek.  Reméljük jövőre több órát és több napot 

adnak. 
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