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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-én 

18.07 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, Horváth Tamás, dr. Kóspál Lajos,  

Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Ferancz Józsefné  (jegyzőkönyv vezetője) 

Pokornyi Róbertné  (pü.csop.vezető) 

 

Igazoltan hiányzott: Szeverné Csekei Csilla képviselő 

 

Gál Zsolt polgármester:  Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel 

határozatképes. Szeverné Csekei Csilla képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az 

ülésen.  

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

 

1.)  Száz Kéz Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Kirnbauer Andrea az egyesület elnöke 

 

2.)  A Varázs Lovas Sport Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Takácsné Tényi Krisztina az egyesület elnöke 

 

3.)  A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető 

 

4.)  A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  A köztisztviselők juttatásairól szóló pályázat kiírása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.)  A háziorvosok labor támogatási ügye 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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9.)  A háziorvosok kérelme az iparűzési adó ügyében 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  Budapest XVII.ker. Gyökér utcai Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  Budapest XVII.ker Ferihegyi úti Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Budapest XVII.ker Cinkotai úti Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Budapest XVII.ker. Orgoványi utcai Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

14.)  Gyömrő Város 0148/8. és 0148/16 hrsz.-ú terület Helyi Építési Szabályzat 

véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

15.)  A halgazdálkodási jog gyakorlása az önkormányzati tulajdonú horgásztavon 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

16.)  Vízkár-elhárítási terv 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

17.)  A Művelődési Ház  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

  Dévényi Gáborné igazgató 

 

18.)  Angyalkő Kft kérelme a temetőben sírkő bemutatóhely bérlésére 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

19.)  Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat ajánlata 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

20.)  Patrol 24 Kft ajánlata 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

21.)  Kerékpárút tervezése 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

22.)  Beszámolók 

 a.) Polgármesteri beszámoló 

 b.) Bizottsági beszámolók 

 

23.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

24.)  Egyebek 
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat és azok 

sorrendiségét. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1.)  Száz Kéz Egyesület tájékoztatója 

 

2.)  AVarázs Lovas Sport Egyesület tájékoztatója 

 

3.)  A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 

 

4.)  A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

5.)  A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 

6.)  A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása 

 

7.)  A köztisztviselők juttatásairól szóló pályázat kiírása 

 

8.)  A háziorvosok labor támogatási ügye 

 

9.)  A háziorvosok kérelme az iparűzési adó ügyében 

 

10.)  Budapest XVII.ker. Gyökér utcai Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

11.)  Budapest XVII.ker Ferihegyi úti Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

12.)  Budapest XVII.ker Cinkotai úti Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

13.)  Budapest XVII.ker. Orgoványi utcai Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

14.)  Gyömrő Város 0148/8. és 0148/16 hrsz.-ú terület Helyi Építési Szabályzat 

véleményezése 

 

15.)  A halgazdálkodási jog gyakorlása az önkormányzati tulajdonú horgásztavon 

 

16.)  Vízkár-elhárítási terv 

 

17.)  A Művelődési Ház  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

18.)  Angyalkő Kft kérelme a temetőben sírkő bemutatóhely bérlésére 

 

19.)  Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat ajánlata 

 

20.)  Patrol 24 Kft ajánlata 

 

21.)  Kerékpárút tervezése 

 

22.)  Beszámolók 

 a.) Polgármesteri beszámoló 
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 b.) Bizottsági beszámolók 

 

23.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

24.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) A Száz Kéz Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Oktatási Bizottsági ülésen tárgyalták.  

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Kérdést tesz föl azzal kapcsolatban, hogy az egyesület miből 

tartja fenn magát? Tájékoztatja a testületet arról, hogy az Oktatási Bizottság a tájékoztatót 

elfogadásra javasolta. 

 

Gál Zsolt polgármester: Elmondja, hogy tagdíjból és pályázati forrásokból gazdálkodik az 

egyesület. Szavazásra bocsátja az Oktatási Bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

19/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Száz Kéz Egyesület tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) A Varázs Lovas Sport Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Szintén az Oktatási Bizottság tárgyalta. 

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Az Oktatási Bizottság javasolta a tájékoztató elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az Oktatási Bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

20/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Varázs Lovas Sport Egyesület tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.) A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: Elmondja, hogy terjedelmes anyagot küldött a szolgálat. Az Oktatási 

Bizottság tárgyalta. 
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dr. Kóspál Lajos képviselő: Az Oktatási Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. A 

bizottsági ülésen egy kérdés hangzott el, ugyancsak a finanszírozással kapcsolatban de arra 

választ kaptunk. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az Oktatási Bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

21/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

2015. évi beszámolóját 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4.) A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyaghoz képest változás történt. Ma érkezett hozzá adat, 

ezért a módosított oldalt most osztjuk ki.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta. A módosítás egy 90 

ezer forintos tétel. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítás elfogadását. 

 

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

alábbi rendeletét: 

3/2016.(II.25.) önk. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta az 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét a  

2015. évi költségvetésről szóló  2/2015.(II.19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. A 2/2015.(II.19.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

 563.631 e Ft bevételre 

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

A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat:  442.609 eFt-ban 

   az önként vállalt feladatokat:       7.376 eFt-ban 

   az államigazgatási feladatokat:    77.786 eFt-ban 

          állapítja meg. 

A kiadáson belül az általános tartalékot  1.543 eFt-ra  

                              a fejlesztési céltartalékot:  25.366 e Ft-ra 

    m ó d o s í t j a. 

 
2.§. A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul: 
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Az önkormányzat kiadásain belül: 

  eFt összegre 

-személyi jellegű kiadásokat 139.492 

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  37.102 

-dologi kiadásokat 145.601 

-ellátottak pénzbeli ellátásait 8.334 

-egyéb működési célú kiadásokat 44.816 

-beruházási kiadásokat 139.573 

-elvonásokat, befizetéseket 840 

-felújításokat 4.839 

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 

 

 

5.) A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 

Gál Zsolt polgármester: A költségvetés kétszer került testület elé. Egyszer még tavaly 

novemberben a koncepció lett tárgyalva, majd januárban első körben a rendelet. Ebben a 

mostani rendeletben olyan változtatások vannak, amik az azóta tudomásunkra jutott 

adatokból adódnak. Azok is beépítésre kerültek. A Fejlesztési és felújítási soron kevesebb 

összeg szerepel, mint amennyit szeretnénk, de reméljük az év során sikerül forrást 

szereznünk. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a költségvetési 

rendelet elfogadását. Két kérdés merült fel, mindkettő a saját tőke vonatkozásában. Délelőtt 

a hivatalban egyeztetett.  

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását. 

 

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

alábbi rendeletét: 

4/2016.(II.25.) önk. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 4/2016. (II.25.) számú a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:   

A rendelet hatálya 

1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri 

Hivatalra, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2.§. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási 

törvény) 23.§.(2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a rendeletében a 

költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési 

bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állapítja meg. 
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3.§. Az államháztartási törvény 23. §.( 2.) bekezdés a) pontja alapján a kiemelt kiadási 

előirányzatok száma mellett a K betű a kötelező feladatokat, a V betű az önként vállalt 

feladatokat, az Á betű az államigazgatási feladatokat jelenti. 

Valamennyi bevételünk kötelező bevétel. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

4.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

 392.751 e Ft bevétellel 

 392.751 e Ft kiadással  hagyja jóvá. 

A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat  298.212 eFt-ban 

    az önként vállalt feladatokat      5.578 eFt-ban 

    az államigazgatási feladatokat   68.743 eFt-ban 

         állapítja meg. 

 

A kiadáson belül általános tartalékként: K512  5.000 e Ft-ot 

 fejlesztési céltartalékként: K512  5.000 e Ft-ot 

 egyéb céltartalékként: K512           10.218 e Ft-ot   k é p e z . 

 

5.§. Az önkormányzat kiadásain belül: 

  eFt 

-személyi jellegű kiadásokat 144.338 

  

-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót  36.969 

  

-dologi kiadásokat 121.300 

  

-ellátottak pénzbeli ellátásait 15.703 

  

-egyéb működési célú kiadásokat 40.164 

  

-felújításokat 2.407 

  

-beruházási kiadásokat 9.402 

  

-egyéb felhalmozási kiadásokat 2.250  

összegben határozza meg. 

 

(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet 47 fővel , a közfoglalkoztatást 10 fővel 

hagyja jóvá. 

 Polgármesteri Hivatal    14,5 fő 

 Önkormányzati jogalkotás       1 fő 

 1.sz. óvoda:    7 fő 

 2.sz. óvoda:     14 fő 

 Művelődési Ház:    3 fő 

 Védőnői szolgálat:  1,5 fő 

  Önkormányzati Konyha:     6 fő 

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételi előirányzatát részletesen az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. A kiadási előirányzatokon belül a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 2. sz. 

melléklet, az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek kiadásait a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. Az önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok kiadásait a 4. sz. 
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melléklet határozza meg. A fejlesztési kiadásokat részletesen az 5. sz. melléklet, a felújítási 

kiadásokat a 6. sz. melléklet, céltartalékot a 7. sz. melléklet, a hitel állomány alakulását a 8. 

sz. melléklet, a mérlegszerű tájékoztatást a 9. sz. melléklet határozza meg. A felhasználási 

ütemtervet a 10. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet, a 

többéves kihatással járó döntések évenkénti kimutatását a 12. sz. melléklet, míg az 

adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. 

sz. melléklet határozza meg. A 3 éves gördülő tervezést a 14. sz. melléklet tartalmazza. 

A tájékoztató jellegű mérleg tartalmát a költségvetési rendelet részét képező melléklet 

szerint határozza meg a Képviselő-testület. 

 

Végrehajtási szabályok 

6.§.  

(1)  Az előirányzat módosítások tekintetében az államháztartási törvény 34.§-a, illetve az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendelet 42-43. §-ai az irányadóak. 

 

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ /1/ bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) és (3) 

bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt. 

 

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi 

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítást. 

 

(4) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-

módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül 

tájékoztatja. 

 

(5)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a 

képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 

az Országgyűlés- a helyi önkormányzatot érintő módon- a 14.§.(3) bekezdése szerinti 

fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 

intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 

költségvetési rendelet módosítását. 

 

7.§. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület 

dönt, a polgármester előterjesztése alapján. 

 

8.§. Az Államháztartási törvény 23.§.(2) bekezdés h) pontja alapján a polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) 

bekezdés szerinti értékhatára 500.000.-Ft. 

9.§. A költségvetésben gazdasági eseményenként az 100.000.-Ft. értékhatárt meghaladó 

vásárlások esetén a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést, melyen előzetesen 

jogi ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges.  
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10.§ (1)  Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős. 

  (2)  A végrehajtást a polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal 

bonyolítja le. 

 

11.§. Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az 

intézményvezetők felelősséggel tartoznak. 

 

12.§. A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési 

és tárgyi eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához. 

A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési 

rendeletek módosításakor - a konkrét összegek ismeretekor - határozza meg. 

 

13.§. Az intézmények részére megállapított személyi juttatások előirányzata jóváhagyott 

többletbevétellel, illetve kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának 

személyi juttatásokból származó részével növelhető. 

 

14. §. (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, 

amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, 

vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többlet utazással járó költséget 

eredményez. 

(2) Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta 

költség, valamint csomag díj kifizetésére is. 

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és 

védőruha, valamint üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető. 

 (4) Esetenként reprezentációra, élelmiszer vásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására 

engedélyezhető a  vásárlás. 

 

15.§. A köztisztviselők illetményalapja 2016. évben 38.650.-Ft. 

 

16.§. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók béren kívüli (cafetéria) juttatásának 

összege évi bruttó 200.000 Ft, míg a 4 órában foglalkoztatott munkavállalóké bruttó 

100.000.-Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.törvényben 

meghatározott cafetéria elemek közül. 

 

17. §. A munkavállalók havi 1000.-Ft. bankszámla hozzájárulásban részesülnek. 

 

18.§. Az Önkormányzat és intézményei, szakfeladatai, valamint a Polgármesteri Hivatal 

működési és felhalmozási kiadásait kormányzati funkciók és szakfeladatok alapján 

tartalmazza a költségvetési rendelet. 

 

19.§. A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való 

rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti. 

 

20.§. (1) A 2015. évi maradványból a hiány belső finanszírozására fejlesztési célra 26.263 

eFt-ot, míg működési célra 12.805 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat. 

 

 (2) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabálynak megfelelően. 
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 (3) A költségvetési szerv maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a 

zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. 

 

21.§. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök lekötött 

betétben történő elhelyezésére maximum 6 hónap időtartamra a soron következő 

Képviselő-testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett a számlavezető Pátria 

Takarékszövetkezetben, az OTP gyömrői Fiókjában, valamint a CIB Bankban attól 

függően, hol magasabb a hozam. 

Egyéb rendelkezések 

22.§. Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

tv.3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 

illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. sz. 

mellékletben határozza meg. 

 

23.§. A költségvetési rendeletben lévő fejlesztések és felújítások akkor indíthatók el, ha a 

szükséges források rendelkezésre állnak. 

 

24.§. Ez a rendelet 2016. 02.26. napján lép hatályba, de rendelkezését 2016. 01. 01-től kell 

alkalmazni. 

 

25.§. A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős. 

 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

 

 

6.) A civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírása. 

 

Gál Zsolt polgármester: Mindig a költségvetés elfogadása után kerül ez a pályázat kiírásra. 

Március 7-ig kell beadniuk a szervezeteknek a pályázataikat, így a márciusi ülésen már el is 

lehet bírálni. A rendelkezésre álló pénzösszeg megegyezik az előző évivel.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a pályázat kiírását. 

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Az Oktatási Bizottság is támogatta. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottságok javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

22/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki a civil szervezetek támogatására, 

melynek beadási határideje 2016. március 7. 12.00 óra. 

A pályázat elbírálására a képviselő-testület március 9-i ülésén kerül sor. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. március 7. 12.00 a pályázatok beadására 

                2016. március 9. az elbírálásra 
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7.) A köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet elfogadása 

 

Gál Zsolt polgármester: Erről az előző ülésen és főleg a Pénzügyi Bizottsági ülésen már sokat 

beszéltünk. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy a rendeletet fogadja el a 

testület csak a 3.§.1.bek a.) pontjából a 20% 10 % legyen, valamint b.) pont illetve a 4 § 

maradjon ki. Ezekkel a módosításokkal támogatja a rendelet elfogadását 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

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

alábbi rendeletét: 

5/2016.(II.25.) önk. rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 5/2016. (II.25.) számú az Ecseri Polgármesteri Hivatalban  

foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól 

szóló rendeletét. 

Bevezetés 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. 

(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§. (3)-(4) bekezdése, a 236.§. (4) 

bekezdése, és a 237.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

1. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya az Ecseri Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban Polgármesteri 

Hivatal) foglalkoztatott,  határozatlan időre kinevezett köztisztviselőkre terjed ki. 

 

(2) A rendelet 2.§-ban foglalt rendelkezéseket a polgármesterre is megfelelően alkalmazni 

kell. 

 

(3) A rendelet 2.§. (1) bekezdés a.), b.) és d.) pontjában foglalt rendelkezéseket a Munka 

Törvénykönyve hatálya alatt álló, a Polgármesteri Hivatalban határozatlan idejű 

munkaviszonyban állókra is megfelelően alkalmazni kell. 

 

2. § 

Köztisztviselői juttatások, támogatások 

 

(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő juttatásokat biztosítja: 

 

a./ Szociális támogatás 

1. Eseti szociális segély 

2. Temetési segély 

 

b./ Illetményelőleg, 

 

c./ Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 

 

d./ Cafeteria juttatás, 
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e.) Védőszemüveg. 

 

(2) A juttatások és támogatások éves összegét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési 

rendeletében határozza meg. 

 

 

(3) A köztisztviselők bankszámla hozzájárulásra jogosultak. A bankszámla hozzájárulás 

mértéke, havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mérték felső 

határával azonos. A támogatás kifizetése évente egyszer, november 30-áig az érintettek 

fizetési számlájára történő átutalással történik.  

 

3.§. 

Illetmény kiegészítés 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője: 

a.) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 10%-ának  

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 

4.§. 

Záró rendelkezés 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők szociális, jóléti, 

kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásáról 

szóló 3/2002.(I.18) önkormányzati rendelet. 

 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán  sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

8.) A háziorvosok labor támogatási ügye. 

 

Gál Zsolt polgármester: Eddig is adtuk a körzetenkénti 15.000,- Ft támogatást az orvosoknak 

a helyben történő vérvétel biztosítására. Én javaslom, hogy ezt továbbra is támogassuk. Az 

előzőekhez képest csak annyi a változás, hogy most szeretném kérni, hogy ne egy évre adjuk 

meg ezt a lehetőséget, hanem határozatlan időre. Nekünk is egyszerűbb, mert nem kell 

minden évben ezt újra elővenni. Ha meg úgy akarunk dönteni, akkor fel lehet mondani. 

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: A bizottság támogatja. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság is támogatta, csak kérte, hogy az orvosok 

készítsenek egy kimutatást, hogy havonta hány betegtől vesznek vért lakáson, illetve a 

rendelőben. 

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Elmondja, hogy nem az orvosokon múlik, hogy hányszor vesznek 

vért, hanem meg van adva a heti maximális lehetőség a labor részéről. Az a kérdés jobban 

foglalkoztatja, hogy a pénz, amit az orvosok kapnak, azt tovább adják-e az asszisztensnek, 

mivel a munkát ők végzik. 
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Gál Zsolt polgármester: A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

23/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a háziorvosok részére a helyben történő vérvétel költségeire 

nyújtott támogatási megállapodást határozatlan időre meghosszabbítja 2016. március 1-től. 

Ennek megfelelően a hozzájárulást 15.000 Ft/hó/háziorvosi körzet összegben biztosítja. 

Kéri a háziorvosokkal a 2015. évi vérvételekről kimutatás készítését. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: szerződéskötés 2016.04.01. 

                támogatás 2016. 03.01-től  folyamatos 

 

 

 

9.) A háziorvosok kérelme az iparűzési adó ügyében 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen is szó volt róla. Nem egyszerű még szándék esetén 

sem ennek a menete. Erről kaptak tájékoztatást a képviselők. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Helyi adókról szóló törvény lehetőséget biztosít az orvosoknak és a 

fogorvosnak, hogy kérhetnek ilyen kedvezményt. Ha támogatásra kerül ez a kérés, akkor a 

törvény értelmében minden háziorvost egyformán kell kezelni. Tehát olyat nem lehet 

csinálni, hogy az egyik kap, a másik meg nem. A törvény pontosan meghatározza, hogy ki a 

háziorvos. Két kérés van a testület előtt, de ha elfogadásra kerül, akkor ez az összes, a 

településen lévő háziorvost, fogorvos érinti.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság sokat tárgyalt róla, végül ugyan nem 

egyhangúlag, de úgy döntött hogy nem támogatja a kérés elfogadását.  

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Annyit tesz hozzá, hogy mint orvos tudja, hogy elég sok fizetni 

való van, aminek az enyhítése szerinte a Kamara dolga volna. Úgy érzi a kormányzat 

ezekkel az engedményekkel áttolja a gondokat az önkormányzatokra. Véleménye szerint 

nem a testületnek kellene ezen veszekedni, hanem más fórumokon.  

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a napirendet. 

 

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

határozatot hozta: 

24/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem támogatja a háziorvosok Helyi Iparűzési adó mentességére 

vonatkozó kérelmét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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10.) Budapest XVII. ker. Gyökér utcai Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ez és a következő 5 napirendben egyforma 

határozatot javasol. Főépítésszel egyeztetés folyt, közvetlenül egyik sem érinti a mi 

településünket. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy vegyünk részt a további 

eljárásban és jelezzük, hogy vegyék figyelembe az ecseri településrendezési terveket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozatát. 

 

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

határozatot hozta: 

25/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a főépítésszel egyetértésben 

a Budapest XVII. ker Gyökér utcai Kerületi Építési Szabályzat ügyében 

az eljárás további menetében is részt kíván venni, 

és az eljárás során kéri az ecseri településrendezési terveket figyelembe venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

11.)   Budapest XVII. ker. Ferihegyi úti Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy vegyünk részt a további 

eljárásban és jelezzük, hogy vegyék figyelembe az ecseri településrendezési terveket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozatát. 

 

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

határozatot hozta: 

26/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a főépítésszel egyetértésben 

a Budapest XVII. ker Ferihegyi úti Kerületi Építési Szabályzat ügyében 

az eljárás további menetében is részt kíván venni, 

és az eljárás során kéri az ecseri településrendezési terveket figyelembe venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

12.)   Budapest XVII. ker. Cinkotai úti Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy vegyünk részt a további 

eljárásban és jelezzük, hogy vegyék figyelembe az ecseri településrendezési terveket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozatát. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

27/2016.(II.24.) sz. határozat 

 Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a főépítésszel egyetértésben 

a Budapest XVII. ker Cinkotai úti Kerületi Építési Szabályzat ügyében 

az eljárás további menetében is részt kíván venni, 

és az eljárás során kéri az ecseri településrendezési terveket figyelembe venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

13.) Budapest XVII. ker Orgoványi utcai úti Kerületi Építési Szabályzat 

véleményezése 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy vegyünk részt a további 

eljárásban és jelezzük, hogy vegyék figyelembe az ecseri településrendezési terveket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozatát. 

 

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

határozatot hozta: 

28/2016.(II.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a főépítésszel egyetértésben 

a Budapest XVII. ker. Orgoványi utcai Kerületi Építési Szabályzat ügyében 

az eljárás további menetében is részt kíván venni, 

és az eljárás során kéri az ecseri településrendezési terveket figyelembe venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

14.)  Gyömrő Város 0148/8. és 0148/16. hrsz.-ú terület Helyi Építési Szabályzat 

véleményezése 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy vegyünk részt a további 

eljárásban és jelezzük, hogy vegyék figyelembe az ecseri településrendezési terveket. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozatát. 

 

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

határozatot hozta: 

29/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a főépítésszel egyetértésben 

a Gyömrő város 0148/8. és 0148/16. hrsz-ú területére 

vonatkozó TSZT és Szabályozási Terv, HÉSZ módosítása ügyében 

az eljárás további menetében is részt kíván venni, 

és az eljárás során kéri az ecseri településrendezési terveket figyelembe venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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15.)   A halgazdálkodási jog gyakorlása az önkormányzati tulajdonú horgásztavon 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyag a halgazdálkodási jog megtartásáról vagy az arról 

való lemondásról szól. Javasolja, hogy a tó sorsáról is essen szó. A jogmegtartás esetén 

pályázatot kell kiírni az üzemeltetésre, amíg a pályáztatási eljárás lefolyik addig is kell 

valakinek üzemeltetnie. Beszéltem a mostani vezetőséggel, ők vállalnák. Ha a megtartás 

mellett dönt a testület, akkor arról is döntsön, hogy addig ki üzemeltesse. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta a pályázat kiírását, valamint, hogy  

addig a mostani üzemeltető üzemeltessen. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

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

határozatot hozta: 

30/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Horgásztó halgazdálkodási jogának haszonbérletére pályázatot kíván kiírni. 

A pályázat lezárultáig felkéri a Rákosmezeje Horgászegyesületet a tó üzemeltetésére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: a pályázat kiírása: 2016. április 13. 

 

 

16.)   Vízkár-elhárítási terv 

 

Gál Zsolt polgármester: Elkészült a terv, de nem elfogadható, mert csak az erre szakosodott 

megfelelő végzettségű szakember készíthet ilyet. Ennek elkészítése 500 ezer forint + áfa 

értékű. Ennél még magasabb ajánlatot is kapott a polgármester. Szeretné kérni a képviselő 

testülettől, hogy bocsássa rendelkezésére ezt az összeget, természetesen ha sikerül olcsóbb 

ajánlatot beszerezni akkor ezt nem használja fel.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazást kér a kérdésben. 

 

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

határozatot hozta: 

31/2016.(II.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy maximum 500 000 Ft+Áfa 

összeghatárig szerződést kössön a vízkár-elhárítási terv készítésére. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

 

17.)   A Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Megüresedett álláshely miatt kell a módosítás. A közművelődési 

előadó álláshelyet szeretné ügyviteli alkalmazottra változtatni.  

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Az Oktatási Bizottság támogatta a módosítást. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra tette fel a kérdést. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

32/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Rábai Miklós Művelődési Ház Szervezeti és  

Működési Szabályzatának módosítását. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

 

18.)   Angyalkő Kft. kérelme a temetőben sírkő bemutatóhely bérlésére 

 

Gál Zsolt polgármester: A kérelemben minden le van írva, nincs más, amit el kíván mondani. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság nem támogatta a kérelem elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozatát. 

 

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

határozatot hozta: 

 

33/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja az Angyalkő Kft temetőben történő sírkő bemutatóhely bérlésére vonatkozó 

kérelmét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

19.)   Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat ajánlata 

 

Gál Zsolt polgármester: Két csatornának a fenntartásáról van szó. Ennek az ára az ajánlat 

szerint 1 890,-eFt + Áfa.  

 

Barta Zoltán jegyző: Több probléma van. Összevetésre került a saját vagyon-

nyilvántartásunkkal, de több helyen nem egyeznek a helyrajzi számok. A társulattal is 

egyeztetni kell még. Javasolja, hogy erre a témára majd még későbbi időpontban térjen 

vissza a testület. Javasolja, hogy a testület bízza meg a polgármestert, hogy a pontosítások 

ügyében intézkedjen illetve tárgyaljon a környező település vezetőivel. 

 

Gál Zsolt polgármester: A jegyző úr javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

34/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat ajánlatát. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 
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20.)   Patrol 24 Kft ajánlata 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez a cég készítette el a térfigyelő kamerarendszerünket. Az 

intézményekkel és az önkormányzattal kötne szerződést.  

 

Barta Zoltán jegyző: Összevetésre kerültek a régi árak és az ajánlat.  

 

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

határozatot hozta: 

35/2016.(II.27.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert a Patrol 24 Kft-vel kötendő  

szerződés előkészítésével. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

 

21.)   Kerékpárút tervezése 

 

Gál Zsolt polgármester: A tervezői szerződésről kell beszélni. A XVII kerület felé szeretnénk 

kialakítani kerékpárutat. Előzőleg felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy kérjen 

tervezői ajánlatot. Olyan információ van, hogy kiírásra kerül egy pályázat, de ennek 

benyújtásához engedélyes tervre van szükség. A projektet a XVII kerület támogatja. Szóba 

került a világítás ügye is. A 600 méteres szakasz tervezésére irreálisan magas 2,5 milliós 

ajánlat érkezett. Ha a tervezés ennyibe kerül, akkor a kiépítés még drágább. 50-60 millió is 

lehet. Mivel külterületen megy az út nem kötelező a világítás; az út átjáróknál viszont kell. 

A pályázat beadásához engedélyes terv kell. Azt javasolja, hogy készüljön engedélyes terv, 

bízva abban, hogy támogatni fogják. Az engedélyes terv elkészítésének ára 1 millió forint + 

Áfa. Három részletben lesz kifizetve. Felmerült, hogy csak az engedélyezés után kerül 

kifizetésre, de a tervezés alatt is vannak költségek, tehát ezt nem lehet.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság nem hozott határozatot. Aggály merült fel, 

hogy mi van akkor ha nem nyer a pályázat. Ez nehéz kérdés. Ha nem készíti el az 

önkormányzat és nem pályázik, akkor meg esélye sincs.  

 

Gál Zsolt polgármester: Szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy támogassa a terv 

elkészítését, mert bízik az ígéretekben, hogy támogatni fogják. Ha mégsem lesz sikeres a 

pályázat akkor is szeretné saját forrásból megvalósítani, csak esetleg nem teljes hosszban. 

Ha az engedélyes terv kézben van bármikor elő lehet venni. 

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Érdeklődik, hogy olcsóbb ajánlatra van-e esély. 

 

Gál Zsolt polgármester: Beszélt másokkal is, de hasonló árakat kapott. 

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Érdeklődik, hogy a pályázat kiírása után mennyi idő áll 

rendelkezésre.  

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdésre válaszolja, hogy nem lehet tudni.  
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Barta Zoltán jegyző: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a terv elkészítése egy dolog, de az 

engedélyek beszerzése is időbe telik. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az biztos, hogy lesz pályázat. Több pályázat is van. Ebben lehet 

esélyünk. Szeretné beadni a pályázatot. Szavazásra teszi föl a kérdést. 

 

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

határozatot hozta: 

36/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert a Bp. XVII. kerület Zrínyi utcáig vezető 

kerékpárút engedélyes tervének elkészítésére kössön szerződést, 

maximum 1 000 000 Ft + Áfa összeghatárig. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

 

22.)  a.) Polgármesteri beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A Polgárőr Egyesület elvi hozzájárulást kér egy új mintaprojekthez. 

Ez Ecser, Üllő, Vecsés közös polgárőr tevékenységéről szól. Úgy gondolja, hogy az elvi 

hozzájárulás megadható, de tudatni kell, hogy az Ecserieket nem érheti hátrány, a 

hatékonyság és a szolgálati idő nem csökkenhet. 

 

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

határozatot hozta: 

37/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elvi hozzájárulását adja az Ecseri Polgárőr Egyesület által kötendő 

„ Ecser-Üllő-Vecsés” együttműködési megállapodáshoz. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő témáról nem kell határozatot hozni csak 

tájékoztatónak szánja. A Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetője megkereste, hogy 56-

os emlékművet szeretnének létrehozni. A helyszínt még nem tudják, csak elvi hozzájárulást 

kérnek. Csak akkor kezdik a szervezést, ha a testület a hozzájárulását adja. Az Ecseri 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület is megkereste, hogy március 15-én az ünnepi megemlékezés 

előtt autószentelést tartanak. Ez egy protokolláris rendezvény lesz, majd az ünnepi 

megemlékezést követően a fáklyás felvonulás.  

Szeretné kérni a képviselőket, hogy mind két rendezvényen minél nagyobb létszámban 

vegyenek részt.  Elmondja még, hogy a 2. számú óvoda melletti ingatlan megvásárlásra 

került. A bontás már elkezdődött. Időközben az óvoda szomszédságában egy másik ingatlan 

is eladóvá vált. Az eredeti cél a terület bővítése volt, hogy legyen terület, ha esetleg 

bölcsőde építésről lenne szó. Bölcsödére lenne igény, csak pályázat még nincsen. 

Megtekintették az eladó ingatlant, de ezt még összegezni és átgondolni kell. Egy másik 

ajánlatot is megemlít, amit Bereczky György tett, a vasút melletti területre. Ezt majd a 

következő testületi ülésen kell tárgyalni. Tájékoztatásul beszél a művelődési ház 

tulajdonában lévő eszközök bérléséről. Ki kell dolgozni erről egy bérleti konstrukciót. Az 

Iskola bővítése folyik és elég jó ütemben. Már a födémpaneleket rakják. A mostani 
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készültségi szint 20 %. A Majális még nem mostani téma, de már van egy tervezet. A teljes 

költség 1 803 000 + Áfa. Vannak még fellépők, akik szóba jöhetnek. Csak azért említi meg, 

mert a fellépőket időben le kell foglalni. Az szokott a baj lenni, hogy mire a testület 

elfogadja, addigra már nem ér rá az a fellépő, akit szeretnénk.  

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: A bizottság is tárgyalta, de soknak tartotta az összeget. Azt 

javasolja, hogy a programról ne a testület döntsön; határozzon meg egy keretet és a szervező 

abból hozzon ki egy rendezvényt. Ha kevés a pénz, szerezzen szponzorokat.  

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Kérdezi, hogy tavaly mennyibe került ez a rendezvény? 

 

Barta Zoltán jegyző: Kérdésre válaszolja, hogy a tavalyi nem került sokba, mert voltak 

szponzorok. 

 

Gál Zsolt polgármester: Elmondja, hogy erről most nem kell vitát nyitni a következő ülésen 

lesz napirend. Ez csak egy terv, de azt tudni kell, hogy egy majális mindig 2-3 millióba 

kerül. Még szeretne szólni a folyamatban lévő peres ügyekről. A sikkasztási ügyben ítélet 

született, a tettes 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Ezt egy polgári peres 

eljárásnak kell követnie, hogy a 13 millió Ft kintlévőséget be lehessen hajtani.  

 

dr. Gózony Gábor képviselő: Polgári peres eljárásban 6 % az illeték. 

 

Barta Zoltán jegyző: Az önkormányzat illetékmentes. 

 

Gál Zsolt polgármester: A másik telekadós perek is folynak. A sok ügyből 4-ben ítélet 

született. Ezek kedvezőek.  Heti 2x 2-3 per van. A másik per felfüggesztésre került. Arról 

van tudomása, hogy új anyagot adtak be. A felfüggesztésre a cégösszevonások miatt került 

sor.  

HungaroControll pályázaton nyert pénzből készül a Gagarin utcai játszótér. A 

játszóeszközöket kell megvásárolni. Március hónap végére készen kell lennie. Tudtuk, hogy 

nem lesz elég a kapott pénz. 1,2 milliót kellene utalni az EKO-nak, ebből meg tudja venni az 

elemeket, és 100 000, Ft kell még az engedélyekre. Ezt kéri az EKO, erről határozni kell. 

Egy másik kérelmet is adott be: ez az autók javításának és a műszaki vizsgáinak költségeit 

tartalmazza. Ez 1,2 millió forint.  

Szavazásra teszi fel a két kérést. 

 

 

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

határozatot hozta: 

38/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Kommunális és Szolgáltató Kft részére a Gagarin utcai játszótér megépítésére 

1 200 000 Ft-ot, valamint az engedélyek beszerzéséhez további 100 000 Ft-ot biztosít. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. március 10. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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39/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Kommunális és Szolgáltató Kft részére a gépjárművek 2015. évi javítási 

és műszaki vizsgáztatás költségeinek fedezésére 1 200 000 Ft támogatást biztosít. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. március 10. 

 

Gál Zsolt polgármester: Elmondja, hogy szeretne egy új finanszírozási rendszert kidolgozni.  

Az Iskola bővítést követően ott is több feladat lesz. Folyamatosan folynak az útjavítási 

munkák az iparterületen. Erre is kell majd forrást biztosítani. A MÁV-val is folyamatos 

egyeztetés folyik. Hajlandóság mutatkozik arra, hogy esetleg visszakapjuk üzemeltetésre az 

állomást. Elmondásuk szerint a jogi lehetőséget keresik. Lakossági megkeresés apropójából 

szombaton egy kisebb szemétszedési akció lesz. A vasútállomás és a peron a vasút melletti 

területen szed szemetet az EKO kft és aki eljön.  

 

Dr Gózony Gábor képviselő 20.18 órakor elhagyta a termet. 

 

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

határozatot hozta: 

40/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a polgármester beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

22.)  b.) Képviselői beszámolók 

 

dr.Kóspál Lajos: Az Oktatási Bizottság 20 000,- Ft-ot fogadott el a Peter Cerny Alapítvány 

részére. Szóba került az óvoda névadás ügye, de nem tárgyalta a bizottság.  

 

Gál Zsolt polgármester: Majd a márciusi ülésen napirend lesz. 

 

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

határozatot hozta: 

41/2016.(II.24.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri 1. sz Óvoda elnevezési kérelmét a márciusi ülésen kívánja tárgyalni. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. március 9. 

 

 

23.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Kérdezi a polgármester urat, hogy Vecsés felé milyen építkezés 

folyik. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kérdésre elmondja, hogy a Karzol-Trans Kft épít ott egy logisztikai 

központot, kamionparkolót és benzinkutat. 
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