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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 

18.09 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 

 

Horváth Tamás, Szeverné Csekei Csilla,  

Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak: Petneházi Tamásné óvodavezető, Nagy Zoltán  Polgárőr Egyesület elnöke, 

 Horváth Zsolt Péter Polgárőr Egyesület titkára, Szatmári Zsuzsanna  EKSE  

 elnöke, Antali Gábor ÖTE elnöke, Kiss Judit  Vecsési Járási Hivatal részéről 

 

Később érkezett: dr. Gózony Gábor képviselő  

Igazoltan távol: dr. Kóspál Lajos képviselő 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel 

határozatképes. Dr. Kóspál Lajos képviselő jelezte, hogy nem tud résztvenni az ülésen; dr. 

Gózony Gábor később érkezik. 

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

1.)  Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    

3.)  A Golgota Bt beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Szepesiné Paulovics Csilla ügyvezető 

 

4.)  Majális előkészítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

6.)  Lakbérek felülvizsgálata 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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8.)  Döntés az 1.sz Óvoda elnevezéséről 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

9.)  Gazdaságélénkítés lehetőségei 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  Rábai Miklós Művelődési Ház teremhasználatáról szóló határozat felülvizsgálata, 

valamint a bérbeadásról szóló szabályzat tervezet tárgyalása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Alapító Okiratok felülvizsgálata 

 a.) 1. sz Óvoda 

 b.) 2. sz Óvoda 

 c.) Művelődési Ház 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / ZÁRT/ 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / ZÁRT / 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  A Pro-Form Kft kérelme a gázfogadó állomás áthelyezéséről 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  A Polgármesteri Hivatal bővítésére beérkezett tervezési ajánlat 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.) Az Orvosi Rendelő épületének átépítésére beérkezett tervezési ajánlat  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

18.)  Ingatlanvásárlási lehetőség  / ZÁRT / 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

19.)  Ingatlanvásárlási lehetőség / ZÁRT / 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

20.)  Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

21.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

22.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

23.) Egyebek 
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18.12 órakor megérkezett dr. Gózony Gábor képviselő. 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendiségében szeretne 

módosítást, ill. az alábbi témával kiegészíteni: - Bethlen Gábor Alaphoz pályázat benyújtás 

testvérvárosi kapcsolatok tárgyában. Ennek tárgyalását javasolja a Beszámolók elé tenni. A 

8. napirendet előre téve, elsőként tárgyalják meg az 1.sz. óvoda elnevezését. Az 

óvodavezetőnek ne kelljen végig várnia a többi téma tárgyalását. 

 

Módosított napirendi pontok: 

1.)  Döntés az 1.sz Óvoda elnevezéséről  

 

2.)  Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

 

3.)  Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

 

4.)  A Golgota Bt beszámolója 

 

5.)  Majális előkészítése 

 

6.)  Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása 

 

7.)  Lakbérek felülvizsgálata 

 

8.)  Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

9.)  Gazdaságélénkítés lehetőségei 

 

10.)  Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

 

11.)  Rábai Miklós Művelődési Ház teremhasználatáról szóló határozat felülvizsgálata, 

valamint a bérbeadásról szóló szabályzat tervezet tárgyalása 

 

12.)  Alapító Okiratok felülvizsgálata 

 a.) 1. sz Óvoda 

 b.) 2. sz Óvoda 

 c.) Művelődési Ház 

 

13.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / ZÁRT/ 

 

14.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / ZÁRT / 

 

15.)  A Pro-Form Kft kérelme a gázfogadó állomás áthelyezéséről 

 

16.)  A Polgármesteri Hivatal bővítésére beérkezett tervezési ajánlat 

 

17.) Az Orvosi Rendelő épületének átépítésére beérkezett tervezési ajánlat  

 

18.)  Ingatlanvásárlási lehetőség  / ZÁRT / 

 

19.)  Ingatlanvásárlási lehetőség / ZÁRT / 
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20.)  Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

 

21.)  Bethlen Gábor Alaphoz pályázat benyújtás testvérvárosi kapcsolatok tárgyában 

 

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.)  Döntés az 1.sz Óvoda elnevezéséről  

 

2.)  Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

 

3.)  Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

 

4.)  A Golgota Bt beszámolója 

 

5.)  Majális előkészítése 

 

6.)  Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása 

 

7.)  Lakbérek felülvizsgálata 

 

8.)  Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

9.)  Gazdaságélénkítés lehetőségei 

 

10.)  Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

 

11.)  Rábai Miklós Művelődési Ház teremhasználatáról szóló határozat felülvizsgálata, 

valamint a bérbeadásról szóló szabályzat tervezet tárgyalása 

 

12.)  Alapító Okiratok felülvizsgálata 

 a.) 1. sz Óvoda 

 b.) 2. sz Óvoda 

 c.) Művelődési Ház 

 

13.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / ZÁRT/ 

 

14.)  Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról / ZÁRT / 

 

15.)  A Pro-Form Kft kérelme a gázfogadó állomás áthelyezéséről 

 

16.)  A Polgármesteri Hivatal bővítésére beérkezett tervezési ajánlat 
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17.) Az Orvosi Rendelő épületének átépítésére beérkezett tervezési ajánlat  

 

18.)  Ingatlanvásárlási lehetőség  / ZÁRT / 

 

19.)  Ingatlanvásárlási lehetőség / ZÁRT / 

 

20.)  Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

 

21.)  Bethlen Gábor Alaphoz pályázat benyújtás testvérvárosi kapcsolatok tárgyában 

 

22.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

23.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

24.) Egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) Döntés az 1.sz Óvoda elnevezéséről 

 

Gál Zsolt polgármester: Az 1. sz. Óvoda elnevezésének témája már többedszerre van a 

testületek előtt. Már a korábbi testületek is foglalkoztak ezzel. Az óvoda vezetője ismételten 

megkeresett minket, hogy az óvoda elnevezésén változtassanak. Az előző ülésen úgy 

döntött a testület, hogy az óvoda vezetője Szeverné Csekei Csillával, az Oktatási és 

Szociális Bizottság elnökével előzetesen egyeztessen. A kiküldött anyagból látható milyen 

javaslatok születtek.  

 

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

napirendet.   A jegyző úr tájékoztatta a bizottságot, hogy előírás: az intézmény nevében 

szerepelnie kell a helység névnek.  Ezért az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda elnevezést  4 igen, 

1 nem szavazattal javasolja a bizottság I. helyen.  A második javaslat az Ecseri 

Grassalkovich téri Óvoda volt. 

 

Gál Zsolt polgármester: Más javaslatokat vár. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A bizottságnak a másik javaslata a 2. sz. Óvoda 

elnevezésére az Andrássy utcai óvoda volt. 

 

Petneházi Tamásné óvodavezető, meghívott: A név választásánál a cél az volt, hogy olyan 

nevet találjanak, amely a gyerekekhez közel álló. Ezért vetették el 1. és 2. számú elnevezést, 

illetve a térről és az utcáról való elnevezést. Az Ecseri helységnév az előírás, a Cserfa 

Kuckó egyrészt a helyhez való  kötődést jelzi, ill. az óvoda kis létszámára utal. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Az, hogy kinek mihez közel álló ez a név, az kérdéses? 
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Gál Zsolt polgármester: A másik óvoda nevezése is átgondolás tárgyát képezi, hiszen így 

nincs értelme a 2. számú elnevezésnek. De ez most nem napirend. Hamarosan erről is 

dönteni kell, mert így nem maradhat.  

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Neki az elsőként javasolt elnevezés megfelel. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő:  A helység szerepel a névben, az jó. De, hogy valamihez 

kapcsoljuk; pl. piroska, pöttyös, stb.; neki egyáltalán nem szimpatikus. Elvárta volna, hogy 

kellő komolyságot adjunk az intézményünk elnevezésénél. Nem fog ebben a kérdésben 

állást foglalni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Megnézték a környező és távolabbi településeken az óvodák 

elnevezéseit. Szerepel olyan ahol a település egy-egy részéről, vagy az utcáról nevezték el 

az intézményt, és vannak fantázia nevek is.  

 

Horváth Tamás képviselő:  Ő is hasonlóképpen az interneten rákeresett a környező óvodák 

neveire és ő is ezt tapasztalta. Az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda nevet tudja támogatni.  Bár a 

hangzása kicsit furcsa. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Mivel a gyerekek és a szülők, a pedagógusok is ezt 

támogatják; javasolja elfogadni. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Intézménynek legyen kellő komolyságú neve.  Az ő 

értékrendjéhez ez az elnevezés túl bohókás. 

 

Petneházi Tamásné óvodavezető, meghívott: Azért választották a „cserfa” nevet, mely 

részben jelzi a településhez való kötődést.  A ”kuckó” arra utal, hogy  kis intézmény – két 

csoportos óvoda - vagyunk. A név választásnál kicsit a gyerekek fejével gondolkodtak. 

Talán ez áll hozzájuk közel.  Nem is tudják, hogy miért volt 1. számú óvoda, vagy a tér 

elnevezése sem mond nekik sokat.  Az új név alapján lehet az intézménynek egy logót 

alkotni, amit akár pólókra nyomtatva is meg lehetne mutatni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Oktatási és Szociális Bizottság  első javaslatát bocsátja 

szavazásra; Ecseri Cserfa Kuckó elnevezés legyen az 1. sz. óvoda új neve.  

 

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

határozatot hozta: 

 

42/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecser Nagyközségi 1. sz. Óvoda nevét megváltoztatja 

Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda névre. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Petneházi Tamásné  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

18.21 órakor Petneházi Tamásné távozik az ülésről.  
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2.) Arany János utcai Lakásszövetkezet tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: Az Arany János utcai Lakásszövetkezet rövid írásbeli beszámolót 

küldött. Az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján a társasházak felújításához 

anyagi segítséget nyújtott. A megállapodás alapján az önkormányzat részéről még tart a 

támogatás.  Erről szól az elnök beszámolója. 

Kéri a testület  szavazatát, hogy elfogadja-e a lakásszövetkezet tájékoztatóját. 

 

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

határozatot hozta: 

43/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Arany János utcai Lakásfenntartó 

Szövetkezet 2015. évi tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.) Ecseri Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: A polgárőr egyesület tájékoztatóját megkapta a testület. Az írásbeli 

anyagban hosszasan taglalva vannak a 2015. évi megvalósult és a 2016 évi célok.  Van-e 

kiegészíteni valója a jelenlévő elnöknek? 

 

Nagy Zoltán a Polgárőrség elnöke, meghívott: Nincs kiegészíteni valója az írásos anyaghoz. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a testület szavazatát a tájékoztató elfogadásáról 

 

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

határozatot hozta: 

44/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Megköszöni a  Polgárőrség hathatós munkáját.   Cselekmény mentes 

munkát kíván a továbbiakban. 

 

 

4.) A Golgota Bt beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester:  A Golgota Bt. ügyvezetője Szepesiné Paulovics Csilla előre jelezte, 

hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, illetve csak nagyon nehezen tudná megoldani.  Az 

előző két ülésen már jelen voltak a bt. részéről. A tevékenységüket ismerjük. A 

beszámolójukból a bevételeiket, és kiadásukat látjuk.  Nem olyan régen vizsgálta a Vecsési 

Járási hivatal és mindent megfelelően találtak. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen elfogadásra 

javasolja a beszámolót. 

 

Gál Zsolt polgármester: A beszámolóval kapcsolatos véleményeket kéri. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Mivel nincs itt a vezető, nincs miről kérdezni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A felmerülő kérdéseket természetesen eljuttatja az ügyvezetőhöz, aki 

válaszolni fog. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A beszámoló véleménye szerint számszakilag nem jó. A 

vállalkozásuk hogyan indíthatja az évet mínusszal? Azt írja, hogy a 21 koporsós, és 9 urnás 

temetés után mekkora a bevétele, és a másik szám pedig az üzemeltetési kiadásokat mutatja. 

Hogyan jelentkezhet mínusz 49 eFt? Neki ez kicsit furcsa. 

 

Gál Zsolt polgármester: A beszámolóban az ő tevékenységi mutatóit látjuk, de nemcsak a 

Golgota temet a temetőben. Meg fogja kérdezni a ügyvezetőtől, hogy mi okozza az eltérést.  

Nem a teljes vállalkozási bevétel számait látjuk. A kiadásnál a temető fenntartási költségeiről 

van szó. A vállalkozásnak van más bevétele, az nem érinti az önkormányzatot.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  A  Golgota Bt. egy magán vállalkozás, a beszámolóban 

csak a ránk vonatkozó adatokat közli.  Mennyi bevétele származik a tevékenységéből, az 

nem ránk tartozik. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ezek a számok nem mutatják pl. a bér és egyéb költséget sem. 

 

Horváth Tamás képviselő: A bevételeit nézve tényleg úgy tűnik, hogy néhány ezer forint 

különbség van.   

 

Gál Zsolt polgármester: A vállalkozás többféle tevékenységet végez. Van egyszer bevétele a 

szolgáltatásból és van a temető üzemeltetéséből. Ez utóbbinak az eredménye mínuszos.  

Ezen változtatott a képviselő-testület, amikor módosítottuk a rendeletünkben a sírhely 

megváltási díjakat. A vállalkozási nyereség nem képviselő-testületi kérdés.  

Szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

45/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Golgota Bt. 2015. évi tevékenységéről  

szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.) Majális előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: A majális előkészítésénél a művelődési ház elkészített egy 

hozzávetőleges programtervet. Előző ülésre is kiküldtük ezt a tervezetet azzal, hogy 

gondoljuk át, milyen lehetőségek vannak még. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen tárgyaltuk a 

tervezetet, de lényeges változás nem volt. A majális előkészítésénél mindig ugyanaz a 

kérdés, mennyire tudja a költségvetés biztosítani a költségeket. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. 

 

Gál Zsolt polgármester: A Művelődési Ház éves rendezvényi költségvetése 4 millió 800eFt. 

Ez a  rendezvény kb. 2 millió Ft.  Az előző évi majálisokat nagyságrendileg 2 millió fölötti 

összegben tudtuk megoldani. Korábban olyan dolgokra is pénzt kellett kiadnunk, mint pl. 

sátor beszerezés, színpad fedés. Ennek most már nincs bérleti díja, mert vettünk ilyen 

eszközöket.  Úgy gondolja, hogy az idei majális a művelődési ház éves költségvetésébe 

belefér.  Javasolja a képviselő-testületnek a terv elfogadását azzal, hogy menet közben 

vizsgáljuk meg, minek a költségét lehet csökkenteni.  Tavaly sikerült elég jól megoldani.  

Az idei költségvetésébe belefér ez az összeg a művelődési háznál. Kéri a testület szavazatát 

a terv elfogadására. 

 

 

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

határozatot hozta: 

46/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2016. évi majális programtervezetét a kiküldött 

anyagnak megfelelően. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: 2016. május 7-8. 

 

 

6.) Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban a terem használat és gépkocsi használat 

kimutatást is mellékeltük. Így látszik, hogy nemcsak pénzbeli támogatást, hanem egyéb 

támogatási lehetőséget is kihasználva segíti az önkormányzat a civil szervezeteket.  Az 

Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és készített egy javaslatot a keret 

felosztására.  

 Az Oktatási és Szociális Bizottság javaslata a már említettek alapján az EKSZE anyagát 

kivéve az alábbiak szerint: Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 400eFt, Nyugdíjas Klub 

300eFt, Polgárőr Egyesület 500eFt, Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 300eFt, 

Horgászegyesület 100eFt, Varázs Lovas Sport Egyesület 150eFt, Száz Kéz Egyesület 

150eFt, Tűzoltó Egyesület 100eFt, Ecser Sport Egyesület 1.133eFt,  és a Rendőrség 

támogatása 120eFt. 

 

Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülés után hosszasan egyeztettünk, hogyan lehetne kikalkulálni, 

hogy az EKSZE is kapjon támogatást.  Volt olyan egyesület, ahol az OSZB javaslati 

összegből levontak egy részt és volt ahol hozzátettek.  Végül a Pénzügyi Bizottság 

egyöntetű véleményét ismerteti: Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 350eFt, Nyugdíjas 

Klub 300eFt, Polgárőr Egyesület 450eFt, Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 250eFt, 

Horgászegyesület 100eFt, Varázs Lovas Sport Egyesület 150eFt, Száz Kéz Egyesület 

140eFt, Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 100eFt, Tűzoltó Egyesület 120eFt, 

Ecser Sport Egyesület 1.133eFt,  és a Rendőrség támogatása 120eFt. 
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Kéri a testületi javaslatokat. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Közbevetett kérdésre elmondja, hogy a kereten belül 

maradtak, a teljes összeg felosztásra került. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az átdolgozott formában felolvasott összegeket - a Pénzügyi 

Bizottság véleményével - javasolja elfogadni.  

 

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

határozatot hozta: 

47/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ecseri civil szervezetek 2016. évi támogatására  

a költségvetésében elkülönített 3.093.000 Ft keretösszegből a 

a szervezeteket az alábbi megosztásban részesíti: 

Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 350.000 Ft 

Ecseri Nyugdíjas Klub 300.000 Ft 

Ecseri Polgárőr Egyesület 450.000 Ft 

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 250.000 Ft 

Rákos-Mezeje Horgászegyesület 100.000 Ft 

Varázs Lovas Sport Egyesület 150.000 Ft 

Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 100.000 Ft 

Száz Kéz Egyesület 140.000 Ft 

Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 120.000 Ft 

Ecser Sport Egyesület 1.133.000 Ft 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

48/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot a 2016. évi költségvetésében 

elkülönített  keretből 120.000 Ft támogatásban részesíti. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.) Lakbérek felülvizsgálata 

 

Gál Zsolt polgármester: Tavaly decemberi ülésen tárgyaltunk a lakbérek felülvizsgálatának 

lehetőségéről. Most ismételten előttünk van a napirend, hogy az önkormányzati lakás- és 

helyiség-bérleti díjakról döntsünk. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság  is tárgyalta a témát. 5 

igen szavazattal javasolja a testületnek, hogy ne emelkedjen a lakások bérleti díja. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság is egyöntetűen ezen a véleményen volt, ne 

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

határozatot hozta: 

49/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzati lakás- és helyiség bérleti díjakat nem módosítja,  

továbbra is a 2015. évi díj marad érvényben. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8.) Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

Gál Zsolt polgármester: Sajnálatos módon az önkormányzat az idei költségvetésében nincs 

olyan tétel, mely közbeszerzés köteles. Természetesen, ha az adósság konszolidációból 

kimaradt önkormányzati támogatás, 112 millió Ft megérkezik, akkor lesz közbeszerzésünk. 

Jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre forrás, hogy az elképzeléseinket megvalósítsuk. 

Javasolja a határozati javaslat elfogadását, mely szerint nem tervezünk közbeszerzést 2016. 

évben. 

 

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

határozatot hozta: 

50/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2016. évi közbeszerzési tervét. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9.) Gazdaságélénkítés lehetőségei 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző időszakban – október környékén – már volt a képviselő-

testület előtt az anyag.  Az Ecser települési kártya kibocsátási lehetősége.  Ez olyan 

lehetőséget nyújt az ecseri vállalkozóknak, hogy ha szolgáltatásaikat igénybe veszik az 

ecseri lakosok, akkor kedvezményt tudnak adni a díjból. A kártya kibocsátó cég ennek a 

jutaléknak az összegéből az önkormányzatnak is juttatna pénzt. A nagyságrendjére 

vonatkozóan pontos összeget nem tud mondani, több tényezőtől függ.  Császár Zoltán 

ismételten megkereste ebben a témában. Maglódon beindult ez a kezdeményezés, Tabányi 

Pál polgármester urat kérdezte, hogy mennyi pénz folyt be eddig? Erre vonatkozóan nincs 

adat.  Tapasztalata az, hogy eddig csak néhány vállalkozó csatlakozott a kártyához. 

Másik gazdaságélénkítési lehetőség egy Internetes portál előfizetés. Az Ecseren működő 

vállalkozások regisztrálásra kerülnek. Ha a helyi lakos rákeres egy adott szolgáltatásra, vagy 

vállalkozásra, akkor először a helyi, illetve a környékbeli településen lévő profilra, 

tevékenységre jönnek fel a találatok. A program költsége 500 eFt %+ áfa.  Viszonylag szűk 

körben  működik a rendszer. Pl.: Ha valaki asztalost keres és Ecseren nem talál, akkor 

kisebb települési körben javasol szakembert.  Akkor lesz igazán jó hatása ennek a 

kezdeményezésnek, ha minden település belép a körzetben.  Jelenleg Gyömrő már 

csatlakozott.   

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltuk, de nem hoztunk 

határozatot. 
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Gál Zsolt polgármester: Véleménye a témáról,  ne vessük el a lehetőségeket. De még  nem tart 

olyan fázisban a dolog, hogy tapasztalatok birtokában tudnánk csatlakozni.  Mivel nem 

hangzott el a javaslattal ellentétes vélemény; így a napirend csak tájékoztató volt. 

 

 

10.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

 

Gál Zsolt polgármester: Jogszabályi kötelezettségünk, hogy a közbeszerzési szabályzatunkat  

új törvény miatt  felül kell vizsgálni.  Szabó Krisztián  közbeszerzési referenst bíztuk meg 

ezzel a munkával. Elkészítette a szabályzat tervezetét.  

 

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

szabályzat elfogadását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a szavazatokat a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján. 

 

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

határozatot hozta: 

51/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az előterjesztés szerint az önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11.) Rábai Miklós Művelődési Ház teremhasználatáról szóló határozat 

felülvizsgálata, valamint a bérbeadásról szóló szabályzat tervezet tárgyalása 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyagban az eddigi határozatunknak a jegyzőkönyvi 

kivonata látható. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság  két javaslatot hozott. 

Mindkét határozatot 5 igen szavazattal támogatja a bizottság.  A képviselő-testületnek 

javasolja a bizottság, hogy civil szervezet évi 4 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 48 óra 

időtartamra vehesse igénybe térítésmentesen a művelődési házat, kizárólag arra a célra, ami 

az alapító okiratában szerepel. Erről a civil szervezet vezetője nyilatkozat, és a 

rendezvényért és az esetleges károkért felelősséget vállal.  A másik határozatban, a 

Művelődési Ház teremhasználatáról szóló határozat elfogadását javasolja a bizottság azzal a 

kiegészítéssel, hogy az eszközök felsorolásáról szóló listát át kell nézni, és pontosítani 

szükséges. pl.: Mi az, amit ki lehet vinni a Házból és mit nem? 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság a civil szervezetek teremhasználatát 

módosítani javasolja azzal, hogy alkalmanként max. 48 óra időtartamra adja ki. Korlátozás 

legyen még, hogy minden egyes esetben a civil szervezet vezetője kérheti a terem 

használatot, és azt a tevékenységéhez kapcsolódó célra használhatja.  Az ingyenességet csak 

az önkormányzattal együttműködő, együttműködési szerződéssel rendelkező civil szervezet 

veheti igénybe.  Eszközök bérletéről szóló szabályzat tervezetet ebben a formában nem 

tudjuk támogatni.  A listát pontosítani kell mi az, amit érdemes, és milyen áron lehet kiadni. 

 



13 

 

Gál Zsolt polgármester: A két bizottsági javaslatot összevonva javasolja elfogadni úgy, hogy 

az  Oktatási és Szociális Bizottság javaslatát egészítenék ki. Az Ecseren bejegyzett, és az 

önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött civil szervezet évi 4 alkalommal, 

alkalmanként legfeljebb48 óra időtartamra vehesse igénybe térítésmentesen a művelődési 

házat, kizárólag arra a célra, ami az alapító okiratában szerepel. Erről a civil szervezet 

vezetője nyilatkozik, és a rendezvényért és az esetleges károkért felelősséget vállal.   

 

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

határozatot hozta: 

52/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja a 33/2011.(II.23.) sz. határozatát az alábbiak szerint: 

Ecser Nagyözségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Rábai Miklós Művelődési Ház bérleti díjait a következők szerint határozza meg: 

Önállóan bérelhető helyiségek bérleti díja: 

Színházterem ecseri lakosoknak 5.500 Ft/ó 

 nem ecseri lakosoknak 7.000 Ft/ó 

Tanácsterem  5.000 Ft/ó 

Teleház  4.000 Ft/ó 

Kézműves terem  3.500 Ft/ó 

Emeleti iroda  3.000 Ft/ó 

Kiállítótér  2.000 Ft/ó 

Egyéb helyiséggel együtt bérelhető: 

Udvar 20.000 Ft/alk. 

Melegítő konyha 20.000 Ft/alk. 

Egyéb járulékos díjak: 

Fény és hangtechnika 10.000 Ft+Áfa/alk. 

Technikus egyedi megállapodás alapján 

Ügyeleti díj (6 órára) 5.000 Ft 

6. óra után 1.000 Ft/ó 

Takarítás, parkolás egyedi megállapodás alapján 

Kaució kisebb rendezvények esetén az intézményvezető  

hatásköre, nagyobb rendezvényeknél  50.000 Ft 

Előleg a bérleti díj 30 %-a 

Rendszeres művelődési formák működése az intézményben: 

Klubok, szakkörök tagsági díj fizetése mellett, az intézményvezetővel 

történő egyeztetés alapján működhetnek. 

Tanfolyamok esetében a bérlő a bevétel 40 %-át köteles terembérleti díjként megfizetni.  

Minimumlétszám megállapítása az intézményvezető hatásköre. 

Kedvezmények: 

- Az Ecseren bejegyzett, és az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött civil 

szervezetek  évente 4 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 48 óra időtartamra igénybe 

vehetik térítésmentesen a művelődési házat, kizárólag arra a célra, ami az alapító 

okiratukban szerepel. Erről a civil szervezet vezetője nyilatkozik és a rendezvényért, 

valamint az esetleges károkért felelősséget vállal.   

- Hagyományőrző művészeti csoportok próbái: hetente kétszer díjtalanul vehetik igénybe a 

művelődési házat. 

- Más jellegű művészeti csoportok próbái 500 Ft/fő/alkalom, 14 év alatti gyermekek 

részére díjtalan. 
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- Ecseren bejegyzett pártszervezetek évente 4 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 48 óra 

időtartamra térítésmentesen, kampány időszakban 1 alkalommal térítésmentesen vehetik 

igénybe a művelődési házat. 

 

Az önkormányzat tagjai és az önkormányzati intézmények dolgozói a bérleti díjból 60 % 

kedvezményt kaphatnak, nem bevételes rendezvényre történő bérlés esetében. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné igazgató 

Határidő: folyamatosan 

 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A második részben a Pénzügyi Bizottsági javaslattal egyetért. A 

bérbeadás szabályainak átalakítása szükséges. Át kell nézni, és meghatározni 

támpontonként, melyek azok az eszközök, amelyek csak az épületen belül kiadhatók, illetve 

melyek adhatók bérbe szállítással. A távolságokkal kapcsolatos előterjesztésben a  4. sz. 

mellékletet is át kell dolgozni.  Ha ezek a feltételek tisztázódtak, akkor tud ténylegesen a 

testület dönteni. A művelődési ház vezetőjének jelezni fogja, hogy dolgozza át a javaslatát 

és a következő ülésre újra beterjesztik. Erről most nem szavaznak, majd csak a következő 

ülésen. 

 

18.50 órakor 1 perc technikai szünetet rendel el. 

Távoznak az ülésről a meghívott vendégek. 

 

 

12.) Alapító Okiratok felülvizsgálata 

a.) 1. sz Óvoda 

b.) 2. sz Óvoda 

c.) Művelődési Ház 

Gál Zsolt polgármester: Az intézményi alapító okiratok immáron sokadszorra van előttünk. 

Az Államkincstár által hiánypótlási feltételeken kívül a Grassalkovich téri óvoda elnevezése 

is megtörtént. Mint azt már említette, szükség lesz egy újabb módosításra a 2. óvodánál, 

mert a számmal történő elnevezés oka fogyottá vált. Külön-külön kell szavazni a 

módosításokról. Elsőként az  1. sz. óvoda elnevezése módosul  Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda 

névre, a  többi változás az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra. 

 

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

határozatot hozta: 

53/2016.(III.09.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda – régi neve Ecser Nagyközségi 1. sz. Óvoda – alapító 

okiratát az 1. számú mellékletben foglalt Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar 

Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja. 

2./ A képviselő-testület az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával a 2. számú 

mellékletben foglaltak szerint, hagyja jóvá. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 
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polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Petneházi Tamásné   óvodavezető 

Határidő: Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: A 2. sz. óvoda alapító okiratának módosítását a MÁK hiánypótlási 

felhívásának megfelelően  az előterjesztést szerint javasolja elfogadni.  

 

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

határozatot hozta: 

54/2016.(III.09.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda – alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt 

Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja. 

2./ A képviselő-testület az Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

napjával a 2. számú mellékletben foglaltak szerint, hagyja jóvá. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Kóspál Zsuzsanna   óvodavezető 

Határidő: Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: Hasonlóképpen a Rábai Miklós Művelődési Háznál is a MÁK 

hiánypótlási felhívásának megfelelően  az előterjesztést szerint javasolja elfogadni az 

alapító okiratot.  

 

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

határozatot hozta: 

55/2016.(III.09.) sz. határozat 

1./ Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár – alapító okiratát az 1. számú 

mellékletben foglalt Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja. 

2./ A képviselő-testület a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával a 2. számú mellékletben foglaltak szerint, hagyja jóvá. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: Törzskönyvi átvezetésig folyamatosan 
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Gál Zsolt polgármester: Mivel a meghívó szerinti napirendek (13.-14.) Döntés elővásárlási jog 

gyakorlásáról; valamint a (18.-19.) napirendi pontok – Ingatlan vásárlási lehetőségek) - 

személyi, ill. vagyoni kérdést érintenek, ezért tárgyalásuk zárt ülésen történik. Javasolja a 

napirendi pontok sorrendiségét úgy módosítani, hogy ezt a két pontot előrehozzák. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontok sorrendiségét. 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő (13.-14.) Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról; és 

(15.-16.) Ingatlanvásárlási lehetőség) az előbb elmondottak szerint zárt ülésen tárgyalják, 

ezért 18.53 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 19.01 órakor nyílt ülésként folytatódik. 

 

17.) A Pro-Form Kft kérelme a gázfogadó állomás áthelyezéséről 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pro-Form Kft. kérelemmel fordult a testülethez a gázfogadó 

állomás áthelyezéséről és a főépület előtt lévő parkoló használati lehetőségéről.  

Megkeresett minket azzal a kéréssel, hogy az ő tulajdonában lévő terület mellett az Ipar 

utcában a 0127/3. hrsz. alatt – ami önkormányzati tulajdon - található a földhivatali 

bejegyzés szerinti  kivett belterület gázcseretelep.  Ezen az ingatlanon van Ecsernek a 447/4. 

sz. gázelosztó állomása. A Pro-Form Kft. szeretné, hogy ez a gázfogadó állomást 

áthelyeznénk egy ugyancsak önkormányzati tulajdonú területre. Nevezetesen a 

szennyvízátemelő mellé a benzinkút mögé. Eléggé elfogadhatatlan a javaslat, hiszen két 

robbanás veszélyes művet is érintene ez az áthelyezés. A szóban ezt a kérését már jelezte 

neki a kft. vezetője. Arra kérte, hogy írja le a javaslatát. Erre tud nyilatkozni a testület.  Az 

is felmerült a tárgyalásuk során, hogy amennyiben ezt a módot nem tudjuk elfogadni, 

miszerint a benzinkút mellé kerülne a gázfogadó állomás, akkor van egy másik javaslata is. 

Egy hosszú távú bérleti szerződés alapján a Pro-Form Kft. használhatja az önkormányzati 

tulajdonú utat és a mellette levő vízelvezető árkot , melyet ő saját költségén hozatott rendbe. 

Ez a Gászler Kft. telephelye és a Fuvartrans Kft. telephelye  közötti terület sávot jelenti.   

Erre a területre gondolta, hogy áttehetnénk a gázfogadó állomást. Az ő területe által 

körbeölelt területről van szó.  Kéri a véleményt. 

 

Barta Zoltán jegyző: Megjegyzi, hogy amennyiben egy nagyobb esőzés miatt megtelik a 

csapadékvizet levezető árok, az elöntheti a gázfogadót. Ezzel veszélyeztetné az egész 

település biztonságos gázszolgáltatását. 

 

Horváth Tamás képviselő: Volt még a Pro-Form Kft. beadványában a parkolót érintő kérdés 

is.  A Pénzügyi Bizottság a gázfogadó állomás áthelyezésére tett kérelmet egyhangúlag  

elutasítani javasolja. Az Ady E. utcai parkoló jogi helyzetét később javasolja tárgyalni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A parkolóval kapcsolatban ismerteti az előzményeket. A Pro-Form 

Kft. a főépülete előtt megcsinálta a parkolót, le is térkövezte. Majd kitette azokat a táblákat, 

hogy csak ő hajthat be vagy vendégei ebbe a parkolóba. Mivel ez a terület csak részben az 

övé; a kerítéstől számított 3 méter az övé, a 3111.j. útig lévő rész pedig önkormányzati 

terület. Törekedni kell a megegyezésre és a jó kapcsolat fenntartására.  Az előző ülésen 

beszéltünk már az új sportpálya kialakításának lehetőségénél. Javasolja, hogy vizsgáljuk 

meg a jogi lehetőségét az ügy rendezésének. Van olyan lehetőség, miszerint közterület 

használati díjat kérne az önkormányzat a területért, ill. el is adhatjuk, stb.  Ennek tisztázását 

egy későbbi időpontban, a sportpálya ügyének rendezésénél javasolja tárgyalni és dönteni.  



17 

 

Horváth Tamás képviselő: A kerítéstől számított 3 méteres sávról beszéltünk az egyeztetésen. 

 

Gál Zsolt polgármester: A végleges megoldás lehet az is, hogy eladjuk nekik ezt a területet  

vagy esetleg bérletben akarjuk átadni. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Javasolja, hogy amíg nincs a sportpálya ügyében megegyezés, 

addig ne foglalkozzanak a kéréssel. 

 

Barta Zoltán jegyző: A Pénzügyi Bizottsági ülés után ma este mértük le pontosan, hogy 

ténylegesen mekkora területről beszélünk.  2/3 a miénk, az 1/3-a az övé. Úgy látja, hogy a 

Pro-Form Kft. részéről kicsit „bagatelizálva” van a dolog.  De van hasonló eset más 

önkormányzati területen is. Ilyen pl. a Takarékszövetkezet parkolója.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Mivel nem az övé teljes mértékben a terület, hanem az 

önkormányzaté, ne ön hatalmaskodjon a parkolóval. 

 

Gál Zsolt polgármester: Az is igaz, hogy a sportpályán zajló rendezvényeinknél mi is tudjuk 

használni a területet. Mivel egyeztetés folyik velük a focipálya ügyben, ezért megvárná a 

döntést a parkoló ügyében.  

A gázfogadó állomás áthelyezésének kérésével kapcsolatban a Pénzügyi Bizottsági javaslatot 

teszi fel szavazásra.    

 

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

határozatot hozta: 

59/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja a Pro-Form Kft. kérését, miszerint a 0127/3. hrsz. alatt lévő 

447/4. sz. gázelosztó állomás az általa javasolt önkormányzati területre 

kerüljön áthelyezésre. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt polgármester: A parkoló átadása a kft. részére kéréssel kapcsolatban a javaslata, 

hogy készítsük elő ennek lehetőségeit; dolgozzuk ki a bérleti konstrukció vagy az adásvétel 

formában történő átadást. 

 

Barta Zoltán jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzati törzsvagyon része az út 

besorolású ingatlanok. Ez így, ebben a formában nem értékesíthető.  Meg kell osztani a 

kérdéses ingatlant, és az át adni kívánt részt más besorolásba kell helyezni. Ennek 

földhivatali eljárása van. 

 

Gál Zsolt polgármester: Javasolja, hogy bízza meg a képviselő-testület a polgármestert, hogy 

készítsen előterjesztést a Pro-Form Kft. főépület előtti parkoló ügyének rendezésére.  

 

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

határozatot hozta: 

60/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármester, hogy készítsen előterjesztést  
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a Pro-Form Kft. főépület előtti parkoló ügyének rendezésére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

18.) A Polgármesteri Hivatal bővítésére beérkezett tervezési ajánlat 

 

Gál Zsolt polgármester: A Polgármesteri Hivatal bővítése, szigetelése és belső átalakítása 

témában a képviselő-testület megbízta, hogy készítsük elő az anyagot és a tervezési fázisig 

jussunk el. Amennyiben  a beígért állami támogatás megérkezik, akkor rögtön lépni tudjunk 

tovább.  Bekértünk tervezési árajánlatot. E szerint 810 eFt + ÁFA összegért  a koncepció és 

az engedélyes terv elkészítését vállalná a tervező. Javasolja, hogy a testület bízza meg a 

polgármestert, hogy 810 eFt + ÁFA keretösszegben készíttesse el a Polgármesteri Hivatallal 

kapcsolatos terveket.  

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, nem biztos, hogy minden 

részre, ami az ajánlatban szerepel, szükség van.  Lényegében támogatta a javaslatot. 

Nyilván készítsük el a terveket, hogy lehetőségünk legyen forrás birtokában tovább lépni. 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottsági ülésen még csak a koncepciós terv ajánlat szerepelt. Az 

orvosi rendelőnél volt más is az ajánlatban. A Hivatalnál az ajánlatba bekerült az engedélyes 

terv elkészítése is. Kéri a felhatalmazást  810 + áfa  keretösszeggel megbízást köthessen a 

tervek elkészítésére. 

 

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

határozatot hozta: 

61/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal 

bővítése, szigetelése és átalakítása vonatkozásában a koncepció 

és engedélyes terv elkészítésére kössön szerződést 810 eFt + ÁFA keretösszegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

19.) Az Orvosi Rendelő épületének átépítésére beérkezett tervezési ajánlat  

 

Gál Zsolt polgármester: Az orvosi rendelőre is kértünk be tervezési ajánlatot. Itt még 2 millió 

Ft értékben olyan terv rész is szerepelt, melynek elhagyásáról beszéltek a bizottsági ülésen. 

Az engedélyes terv elkészítésére itt is keretösszeg meghatározását kéri 890 eFt+ áfa 

értékben.  

 

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

határozatot hozta: 

62/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az orvosi rendelő 

bővítése, szigetelése és átalakítása vonatkozásában  

engedélyes terv elkészítésére kössön szerződést 890 eFt + ÁFA keretösszegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 
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20.) Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

 

Gál Zsolt polgármester: Antali Gábor, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke korábban 

megküldte a képviselő-testületnek a kérelmét, amiről a testület döntött  A képviselő-testület 

biztosította az ÖTE számára a Polgárőrség által használt garázs mögötti részt. Viszont 

néhány dolgot nem tisztáztunk. Milyen energia felhasználásuk lesz?  Ez az épületrész 

semmilyen közművel nem rendelkezik. Antali úr azt szeretné, hogy elektromos áram vételi 

lehetőséggel rendelkezzenek. A testületi döntés arról szólt, hogy átadjuk részükre 

térítésmentesen az épületrészt, az áram biztosításról nem volt szó.  Antali Gábor és Nagy 

Sándor személyesen bent jártak nála és azzal a kéréssel álltak elő, hogy egy hőcserélős 

elektromos kazánt és kályhát szeretnének beépíteni. Elmondta nekik, hogy az önkormányzat 

nem szeretné ehhez az elektromos hálózat kiépítést és az üzemeletetést sem biztosítani. 

Nem kell fűtött tároló.  Az ÖTE összeült egy közgyűlésre, ahol ő is megjelent és elmondta a 

tagságnak is: nem kívánunk kiépíteni romos épületrészre új elektromos hálózatot és nem is 

akarjuk finanszírozni ennek költségét. A későbbi fűtés üzemeltetésbe egy 2000 W-os kályha 

működtetésébe sem akar hozzájárulni. Antali úr jelezte, hogy pályázati forrásból tudják 

majd ezt finanszírozni.  Ehhez képest érkezett a kérelem. Az épületben elektromos vételi 

lehetőséget kér az elnök. Azzal egyetért, hogy legyen világítás az épületben és egy 

konnektor egy laptop használathoz. Ennek költsége nem jelentős, ez megoldható. Mivel a 

polgárőrségtől sem kérünk pénzt a világításért. Kivitelezhető egy csatlakozási pont és 

néhány amper erősségű áram biztosítása.  Erről nem kell a testületnek állást foglalni. A 

Polgárőrség által használt részen már van áram. Az orvosi rendelő elektromos hálózatában 

külön körön vannak a doktornő, a doktor úr a fogászat és védőnő. Innen került átvezetésre a 

garázsba is az áram.  Az önkormányzat fizeti az áram díjat a rendelőnél, külön van 

leszámlázva részükre. Javasolja a Tűzoltó Egyesület kérelmének támogatását, hogy a 

garázson keresztül elektromos áram vételi lehetőséget biztosít. Azzal a megkötéssel, 

miszerint ez a rendszer nem alkalmas elektromos kályha üzemeltetésére és nem is támogatja 

annak költségeit.  A kérelem c.) pontjában kérik továbbá, hogy a testület járuljon hozzá a 

két helyiség összenyitásához a belső terében és nyílászárók cseréjéhez.  Ez véleménye 

szerint támogatható. De jelezni kell, hogy ne nekünk kelljen fizetni. Képviselő-testületi 

döntés, engedély kell, hogy az önkormányzati ingatlanban bármilyen módon átalakítást 

végezzenek. 

Összefoglalja a javaslatot: a.) pont A testület hozzájárul, hogy az ÖTE részére elektromos 

áramvételt biztosít a Polgárőrség által használt garázson keresztüli átvezetéssel; egy fázist, 

12 Amperrel. A testület jelezni kívánja, hogy ez a hálózat nem alkalmas elektromos 

fűtőberendezés üzemeltetésére.  b.) pont Az előzőekben leírt módon kialakított hálózatra az 

önkormányzat az energiát biztosítja. c.) pont  A homlokzati nyílászáró cseréjéhez és a belső 

helyiségek összenyitáshoz hozzájárulását adja a testület azzal, hogy az ÖTE saját költségén 

elvégezhesse a kért átalakításokat. 

 

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

határozatot hozta: 

63/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) hozzájárul, hogy az ÖTE részére elektromos áramvételt biztosít a Polgárőrség által 

használt garázson keresztüli átvezetéssel; egy fázist, 12 Amperrel. A testület jelezni kívánja, 

hogy ez a hálózat nem alkalmas elektromos fűtőberendezés üzemeltetésére, ezért ilyen 

eszköz elhelyezését nem támogatja.   

b.) pont Az előzőekben leírt módon kialakított hálózatra az önkormányzat az energiát 

biztosítja.  
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c.) pont  A homlokzati nyílászáró cseréjéhez és a belső helyiségek összenyitáshoz 

hozzájárulását adja a testület azzal, hogy az ÖTE saját költségén elvégezhesse a kért 

átalakításokat. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

21.) Bethlen Gábor Alaphoz pályázat benyújtás Testvérvárosi kapcsolatok 

tárgyában 

 

Gál Zsolt polgármester: A Bethlen Gábor Alaphoz történő pályázat kiírásra került; március 

31. a beadás határideje.  Tavaly nyertünk az Alaptól a testvér települési kapcsolat ápolására. 

Kéri a testület hozzájárulását, hogy idén is benyújthassuk a pályázatot hasonló céllal.  Nem 

szükséges önerő. 

 

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

határozatot hozta: 

64/2016.(III.09.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Testvér városi kapcsolatok ápolása tárgyában 

a Bethlen Gábor Alaphoz pályázatot nyújt be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

22.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző napirendhez kapcsolódva szeretné jelezni a testületnek, 

hogy az előző évi Bethlen Alap támogatásával április 4-5-én,  hétfő-kedden a Polgármesteri 

Hivatal dolgozói a szlovákiai testvértelepülésekre utaznak az ottani önkormányzati munka 

tanulmányozására, és a testvértelepülések megtekintésére  Nagymagyar és Cabaj-Cápor 

településekre. Ezen a két napon a Polgármesteri Hivatal zárva lesz. Az idén köztisztviselői 

napot nem tartanak. 

Iskola építés folyamatáról röviden beszámol:  Elkészült a födém; a szarufákat rakják és a 

fóliát a héten. Keddi kooperáción kiválasztották a színeket.  Külső és belső szín a sárgás 

árnyalatokat mutatja.  A kőburkolatok még nincsenek kiválasztva. A következő egyezetésen 

lesz szín választás. A beruházás 100 %-ban állami támogatásából épül.  A kivitelezési 

munkában 30 % fölötti készültségnél tartanak,  május végéig kell elvégezniük. Egyébként 

elmondható, hogy a munkások folyamatosan csinálják. A műszaki ellenőr is folyamatosan 

mondja, hogy mit kell elvégezni, állandó kontrol van. 

A pénteki napon a Karzol Kft. építkezése egy nagyon lényeges mérföldkőhöz jut. Varga 

Mihály  miniszter úr is jelen lesz az alapkő letételénél, és  100 db kamion vételéről 

bejelentést tesznek.  

A jövő hét keddi program, március 15-én a megemlékezés 18 órakor kezdődik, és fáklyás 

felvonulással zárul.  17 órakor az Önkéntes Tűzoltó Egyesület  autószentelése lesz. 

Kéri a beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 
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