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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 11-én 

18.08 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, Szeverné Csekei Csilla,  

Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

Meghívottak: dr.Kovács-Kléh László háziorvos, dr. Hahn Mária háziorvos, Ács Rozália 

védőnő, Kun Attila  Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetője, 

Szatmári Zsuzsanna Műv.Ház dolgozó,  Szigetvári Mónika  járási hivatali 

munkatárs 

 

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

határozatképes.  

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

1.)  Az egészségügy tájékoztatója 

a.) I.sz. Háziorvosi körzet 

b.) II. sz. Háziorvosi körzet 

c.) Fogorvosi szolgálat 

d.) Védőnői szolgálat 

 Előadó:  Gál Zsolt polgármester 

 Meghívottak: dr. Kovács Kléh László  háziorvos 

   dr. Hahn Mária  háziorvos 

   dr. Verasztó Mihály  fogorvos 

   Ács Rozália  védőnő 

 

2.)  A Nyugdíjas Klub tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Sosovicza Jánosné  elnök 

 

3.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.  beszámolója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  ügyvezető 

 

4.)  2015. évi pénzügyi beszámoló 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

5.)  2015. évi maradvány elszámolás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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6.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  A Szent István Napi rendezvény előkészítése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

8.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház eszközeinek bérbeadása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Dévényi Gáborné  művház igazgató 

 

9.)  A 2. sz. Óvoda elnevezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Godó Ágnes  óvodavezető helyettes 

 

10.)  Pályázat benyújtása az önkormányzati étkeztetés fejlesztésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

  Földváryné Martinovics Mónika  élelmezésvezető 

 

11.) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

12.)  Szociális szolgáltatási térítési díjak 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester  

 

13.)  A Laky Ilonka Általános Iskola maximális tanulólétszámának módosítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  Fővárosi Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  Megállapodás a Budapest Airport Zrt.-vel 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  Pályázat benyújtása fénydekorációra 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.)  A Széchenyi u. 1. sz. előtti kápolna (Búdka) üzemeltetése 

 Előadó: Gál Zsolt  polg ármester 

 

18.)  Németh Katalin  kérelme Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

19.)  Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntés Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

20.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 
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21.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

22.) Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendiségében szeretne 

módosítást: 1. napirend legyen a meghívóban 13. pontként szereplő Laky Ilonka Általános 

Iskola maximális tanulólétszámának módosítása. További új pontként javasolja 2.) Rábai 

Miklós Művelődési Ház alapító okirat módosítását. A többi pont sorrendisége marad. 

További új napirend: Repülőtéri Zajgátló Védőövezet ügye ; melyet 19. pont után javasol 

tárgyalni. 

 Módosított napirendi pontok: 

1.) A Laky Ilonka Általános Iskola maximális tanulólétszámának módosítása 

 

2.) A Rábai Miklós Művelődési Ház alapító okirat módosítása 

 

3.)  Az egészségügy tájékoztatója 

a.) I.sz. Háziorvosi körzet 

b.) II. sz. Háziorvosi körzet 

c.) Fogorvosi szolgálat 

d.) Védőnői szolgálat 

 

4.)  A Nyugdíjas Klub tájékoztatója 

 

5.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.  beszámolója 

 

6.)  2015. évi pénzügyi beszámoló 

 

7.)  2015. évi maradvány elszámolás 

 

8.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 

 

9.)  A Szent István Napi rendezvény előkészítése 

 

10.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház eszközeinek bérbeadása  

 

11.)  A 2. sz. Óvoda elnevezése 

 

12.)  Pályázat benyújtása az önkormányzati étkeztetés fejlesztésére 

 

13.) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 

14.)  Szociális szolgáltatási térítési díjak 

 

15)  Fővárosi Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat 

 

16.)  Megállapodás a Budapest Airport Zrt.-vel 

 

17.)  Pályázat benyújtása fénydekorációra 

 

18.)  A Széchenyi u. 1. sz. előtti kápolna (Búdka) üzemeltetése 
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19.) Repülőtéri Zajgátló Védőövezet ügye 

 

20.)  Németh Katalin  kérelme Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

21.)  Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntés Zárt ülés 

 

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.) A Laky Ilonka Általános Iskola maximális tanulólétszámának módosítása 

 

2.) A Rábai Miklós Művelődési Ház alapító okirat módosítása 

 

3.)  Az egészségügy tájékoztatója 

a.) I.sz. Háziorvosi körzet 

b.) II. sz. Háziorvosi körzet 

c.) Fogorvosi szolgálat 

d.) Védőnői szolgálat 

 

4.)  A Nyugdíjas Klub tájékoztatója 

 

5.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.  beszámolója 

 

6.)  2015. évi pénzügyi beszámoló 

 

7.)  2015. évi maradvány elszámolás 

 

8.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 

 

9.)  A Szent István Napi rendezvény előkészítése 

 

10.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház eszközeinek bérbeadása  

 

11.)  A 2. sz. Óvoda elnevezése 

 

12.)  Pályázat benyújtása az önkormányzati étkeztetés fejlesztésére 

 

13.) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
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14.)  Szociális szolgáltatási térítési díjak 

 

15)  Fővárosi Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat 

 

16.)  Megállapodás a Budapest Airport Zrt.-vel 

 

17.)  Pályázat benyújtása fénydekorációra 

 

18.)  A Széchenyi u. 1. sz. előtti kápolna (Búdka) üzemeltetése 

 

19.) Repülőtéri Zajgátló Védőövezet ügye 

 

20.)  Németh Katalin  kérelme Zárt ülés 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

21.)  Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntés Zárt ülés 

 

22.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

23.) Képviselői kérdések, vélemények 

 

24.) Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.)  A Laky Ilonka Általános Iskola maximális tanulólétszámának módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az általános iskola tanulólétszámának emelését az előterjesztés 

szerint kérte a KLIK . 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés szerint a létszám elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

90/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja a Laky Ilonka Általános Iskola maximális 

tanulólétszámának 285 főről 320 főre történő módosításához. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) A Rábai Miklós Művelődési Ház alapító okirat módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester:  A Művelődési Ház módosított alapító okirat elfogadását javasolja 

ismételten. A MÁK kérésének megfelelően elvégeztük a módosítást, az óvodaihoz 

hasonlóan érdemi változás nincs az anyagban. A jegyző mellett a határozati jegyzőkönyvi 

kivonat aláírásánál a polgármesteri aláírást is kérték. Kéri a szavazatokat. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

91/2016.(V.11.) 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 

 

Barta Zoltán jegyző: Jó hír, hogy a két óvoda alapító okiratát már elfogadták.   

 

3.)  Az egészségügy tájékoztatója 

a.) I.sz. Háziorvosi körzet 

b.) II. sz. Háziorvosi körzet 

c.) Fogorvosi szolgálat 

d.) Védőnői szolgálat 

 

Gál Zsolt polgármester: Bekértük az egészségügyi szolgáltatóktól a tájékoztatókat. Az  I. 

körzet háziorvosa dr.Kovács-Kléh László megküldte a beszámolóját, melyből megtudhatjuk, 

hogy nagyságrendileg hogyan alakult a betegszám. Megköszöni a bizottsági ülésen 

elmondott kiegészítését. 

 

dr. Kovács-Kléh László háziorvos, meghívott: A leírtakhoz szeretné hozzáfűzni, hogy két 

gyógyszergyártó céggel egyeztetett, és reméli, hogy sikerül egy  jól átgondolt lakossági 

egészségügyi szűrést tartani.  Többek között csontritkulás, diabetológia, hipertónia 

betegségek felismerésére, megelőzésére vonatkozna a program, amit a doktornővel is 

egyeztetett. A helyigény miatt valószínűleg az iskolában lehetne végrehajtani;  őszre 

terveznék. Más problémája nem volt. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen javasolja az 

I. háziorvosi körzet beszámolójának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

92/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az I. sz. Háziorvosi Körzet orvosa dr. Kovács-Kléh László 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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Gál Zsolt polgármester: Köszönjük a doktor úr munkáját és a beszámolót. A II. körzet orvosa 

dr.Hahn Mária viszonylag hosszú írásbeli beszámolót küldött. 

 

Dr. Hahn Mária  háziorvos, meghívott: A leírtakat nem kívánja kiegészíteni. 

 

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

javasolja elfogadni a beszámolót. 

 

Gál Zsolt polgármester: A beszámoló első részével egyet tud érteni. A másik része viszont 

nem helytálló. Nem teljes egészében fedi a valóságot, vagy csak részinformációt tartalmaz. 

Ezek közül a leginkább sértően érintette az önkormányzatot, amikor azt írta a doktornő, 

hogy „az önkormányzat nem együttműködő a rendelő működésében; megkeresésekre késve 

vagy nem kap választ”.  Személy szerint ő is és az alpolgármester úr is olyan dolgokat 

megtett, amit még más orvosnak sem.  Mindketten személyesen segítettek neki, és volt 

olyan alkalom is, amikor az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.-t oda rendelte, hogy 

megoldják a problémáját. A beszámolóban több olyan pont van, amivel nem tud egyetérteni. 

Azt is elmondta már neki, hogy az önkormányzat második alkalommal pályázik nyílászáró 

csere, homlokzat szigetelés, és tető építésre. A pályázat keretében nincs lehetőség belső 

átalakításra. A korábbi személyes beszélgetés során a doktornő kérte a közös váró, zsilipes 

öltöző kialakítását. Erre ő azt válaszolta, hogy elgondolkodnak rajta; ha lesz rá forrás, vagy 

pályázati lehetőség, Ő ezeket nem ígérte meg. A beszámolóban a mindennapos munkával 

kapcsolatos szakmai kérdésekben nem tud véleményt alkotni. Kérte a bizottságot, hogy 

vizsgálják meg a beszámolóban leírtakat. Továbbra is jelzi, hogy a tartalom első felével 

egyetért, a másik felével nem. 

 

Dr. Hahn Mária  háziorvos, meghívott:  Úgy gondolja, hogy a polgármester kiragadt valamit 

az anyagból; nem a teljes képet mutatja. Szeretné felolvasni a képviselőknek az anyagot.  

 

Gál Zsolt polgármester: Az egész beadvány kiküldésre került, nem kéri a felolvasást. 

 

Dr. Hahn Mária  háziorvos, meghívott: Ő úgy érzi, amikor írásban segítséget kért, nem kapott 

sem szóban sem írásban választ.  A betegekkel és az ügyelettel kapcsolatos dolgok 

változásáról, azt, hogy a testület milyen döntést hozott; nem hallott semmit. Ismerős hívta 

fel a figyelmét, hogy a honlapon az önkormányzat beszámolóját nézze meg. Amikor 

tárgyalta a testület a vérvétel költségeihez való hozzájárulást, vagy az iparűzési adó kérdését, 

ezekről a dolgokról nem kapott írásos anyagot sem e-mailjére, sem a tértivevényes levelére.  

Ezért is kérte írásban a választ. 2015. márc. 1-én vette át a praxist, májusban már beszámolót 

kellett adnia a testületnek. Akkor nehezményezték a „doboz” kérdést, amivel segíteni 

szerette volna a munkát. A testület felszólította, hogy azonnali határidővel tájékoztassa a 

betegeket. Aminek ő azonnal eleget is tett.  Úgy gondolja, hogy ha elvárás, akkor adok-

kapok válasz legyen. Amiben segítséget kér, arra választ szeretne.  Az iparűzési adóval 

kapcsolatban nem tudott beszélni a polgármesterrel, a jegyző úr tájékoztatta őt. Úgy érzi, 

hogy nincs meg a kellő kommunikáció. 

 

Gál Zsolt polgármester: Valóban az írásos megkeresésre nem küldött írásos választ, de szóban 

többször átbeszélték a felvetéseket. pl. a festés és fejlesztés kérdését.  Ugyan azt tudja 

elmondani, mint egy éve. A rendelő fejlesztésével kapcsolatos első pályázatot elutasították, 

a következő pályázat beadási határideje most van. Írásban fog ezen túl már minden kérdésre 

válaszolni. A vérvétellel kapcsolatban a falugyűlésen is tájékoztatta a lakosokat, hogyan 
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működik. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban a doktornő kérte, maradjon a maglódi ügyelet.  

Meghallgatta a kérést, és így is maradt. 

 

Dr. Hahn Mária  háziorvos, meghívott:  A helyben történő vérvétel maradt ugyanúgy, mint a 

Kóspál doktor úr  rendelési idején; az anyagi juttatás terén nem történt változás. 

 

Gál Zsolt polgármester: Nem is ez volt a kérdés.  A lakossági kérdés ki tudja igénybe venni, 

és ki nem? 

 

Dr. Hahn Mária  háziorvos, meghívott: A helyben történő vérvételt azok vehetik igénybe, akik 

nem tudnak elmenni a gyömrői laborba, vagy ágyhoz kötöttek. 

 

Dr. Kovács-Kléh László háziorvos, meghívott: Amióta megváltozott az OEP labor 

finanszírozása, azóta minden háziorvosi körzetnek hetente 7 db vérvételi lehetősége van, 

havonta 28 db mintát adhatnak be. Gyömrő városnak nincs pénze arra, hogy a nagyobb 

igénybevételt megfinanszírozza. Ezért, akit lehet Vecsésre küldenek a szakrendelőbe. 

Elmondható, hogy a Vecsési Szakrendelőnek sokkal tartozunk, mert sok embert ellátnak. Ha 

elfogy az OEP által finanszírozott mennyiség, vagy Vecsés sem tudja tovább finanszírozni a 

nagyobb igénybevételt, az gondot fog okozni. Mindezek ellenére ha valaki úgy érzi, ez a 

megoldás neki gondot jelent, akkor a kereteken belül próbálunk eleget tenni a helybeni 

kéréseknek. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Ecseri lakos kérdése volt, hogy a helyben történő vérvételnél miért 

vesznek valakitől igen, és valakitől nem? A falugyűlésen pont erről tájékoztatta a lakosokat. 

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Úgy látja, hogy nagyon fontos az is, amit a doktorok a 

beszámolók során elmondanak. De azt is látni kell, hogy az önkormányzatnak más, nagyon 

sok dolga és gondja van.  Ezeknél a beszámolóknál az orvosoknak fogalmuk sincs, hogy mi 

képviselők mit dolgozunk, és ők mit kérhetnek? A testületből legyen egy személy kijelölve, 

akit megbíznak az orvosokkal történő kapcsolattartással és beszéljenek meg mindent. 

 

Gál Zsolt polgármester: Most sikerült részben tisztázni kérdéseket, de nem zárkózik el, hogy a 

testület megbízza őt a háziorvosokkal és a fogorvossal történő egyeztetéssel. 

 

Kisebb vita alakul ki a rendelő telefon használatával, titkosított szám jelölésével kapcsolatban.  

 

Gál Zsolt polgármester: Meg fogjuk oldani a felvetett gondokat. de nem most kell ezen 

vitatkozni. A testületi ülést fölösleges ezzel lassítani. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: A doktornő szavait idézi: „a szó elszáll, az írás megmarad”.  

Ő viszont úgy gondolja, hogy a problémák megoldása, a kérések írás nélkül is el lettek 

rendezve.  Nem biztos, hogy e-mail vagy egy levél hatékonyabb megoldás, ő  inkább egy 

emberi beszélgetést többre tart. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata, hogy a testület vegye tudomásul a II. sz. 

Háziorvosi körzet beszámolóját és az ő tájékoztatását. 

 

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

határozatot hozta: 
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93/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a II. sz. Háziorvosi Körzet orvosa dr. Hahn Mária  

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és  

a polgármester úr tájékoztatását tudomásul vette. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A fogorvosi beszámoló is kiküldésre került. Verasztó doktor nincs 

jelen az ülésen. A fogászat szűkebb terjedelmű beszámolót készített, a tavalyi évi adatait 

sorolta fel. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen elfogadásra 

javasolja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

94/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Fogorvosi Szolgálat orvosa dr. Verasztó Mihály 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A Védőnői Szolgálat beszámolója szintén kiküldésre került. 

 

Ács Rozália védőnő, meghívott: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. 

 

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

elfogadásra javasolja a védőnői beszámolót. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ő is javasolja a bizottsági határozatnak megfelelően.  

 

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

határozatot hozta: 

95/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Védőnői Szolgálat 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Ács Rozália  védőnő 

   Torma Ottília  védőnő 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Megköszöni a háziorvosok és védőnők munkáját, mindenkinek minél 

kevesebb beteget kíván. Egyeztetésekről írásban értesíti a feleket. 

 

18.29  a meghívottak távoznak. 
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4.)  A Nyugdíjas Klub tájékoztatója 

 

Gál Zsolt polgármester: A Nyugdíjas Klub vezetője Sosovicza Jánosné főleg pénzügyi  

jellegű anyagot készített, de a tevékenységükről is írt. 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

96/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Nyugdíjas Klub 2015. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.)  Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.  beszámolója 

 

Gál Zsolt polgármester: Kiküldésre került az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. mérleg és 

eredmény kimutatása, amit a Felügyelő Bizottság is elfogadott.  Ha a testület is elfogadja, 

akkor beadható az anyag. 

 

Horváth Tamás képviselő: Kicsit részletesebben a bizottsági ülésen már elmondta a 

véleményét. A mérleg elfogadását javasolja.  

 

Gál Zsolt polgármester: „Sajnos” az osztalék kifizetéséről nem kell dönteni a testületnek. A 

beszámoló elfogadását javasolja. 

 

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

határozatot hozta: 

97/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. 2015. évi normál egyszerűsített éves beszámoló 

mérlegét és eredmény kimutatását elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Kun Attila  ügyvezető 

Határidő: azonnal  

 

Horváth Tamás képviselő: A Ptk. Gazdasági  Társaságokról szóló része úgy rendelkezik, ha 

az adott gazdasági társaság egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a 

kőtelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével; azt pótolni szükséges. 

Mivel ez önkormányzati kft., ezért az önkormányzatnak mindenképpen meg kell tenni, hogy 

a cég saját tőkéjét kipótolja. Erre két hónap lehetőségünk van. 

 

Gál Zsolt  polgármester: Javasolja a következő ülésen beszéljenek róla. 
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6.)  2015. évi pénzügyi beszámoló 

 

Gál Zsolt polgármester: A pénzügyi beszámoló szöveges magyarázatában kellő 

részletességgel ki van fejtve a beszámoló lényege. 

 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ismertette a 

szakmai sajátosságokat, az önkormányzati beszámolót jellemzőit. Nincs szükség 

kiegészítésre. 

 

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

2015. évi pénzügyi beszámolóról szóló rendelet elfogadását. 

 

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

alábbi rendeletét: 

7/2016.(V.12.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a  7/2016.(V.12.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról. 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1 – 12. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

 587.618   eFt   teljesített bevétellel 

 505.615   eFt   teljesített kiadással 

   82.003    eFt   maradvánnyal  jóváhagyja. 

(2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. 

sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3) Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését az 

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

2.§ 
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 

4. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. 

3. § 

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 

mérlegét az 5/a. és 5/b. sz. melléklet szerint fogadja el. 

(2) A többéves kihatással járó döntésekről származó kötelezettségek célonkénti és 

címenkénti alakulása a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. sz. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

4. § 

Az önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi előirányzatának teljesítését részletes 

tagolásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 

A pénzeszközök változásának bemutatását a 12. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 

5.§. 

Az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – 11/a. és 

11/b. sz. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 3.874.878 eFt-ban állapítja meg. 

6. § 
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(1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2015. évi egyszerűsített maradvány-

kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatását a 9/a. és a 9/b., sz. 

mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(2) A képviselő-testület a maradvány felhasználását a 10. sz. mellékletnek megfelelően 

engedélyezi. 

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(4) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő 

átvezetéséről gondoskodni köteles. 

8. § 

Ez a rendelet 2016. május 12-én lép hatályba. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

7.)  2015. évi maradvány elszámolás 

 

Gál Zsolt polgármester: Minden évben az önkormányzati testület hatáskörébe tartozik, hogy 

eldöntse, mi legyen a keletkezett pénzmaradvánnyal. Hasonlóan a gyakorlathoz, most is 

javasolja, ahol keletkezett pénzmaradvány, azt egy számlára raknánk. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen intézményenként hoztunk 5 

határozatot ebben a témában; 5 igen szavazattal a kiküldött anyagnak megfelelően javasolja 

elfogadni a maradvány elszámolásokat. 

 

Gál Zsolt polgármester: Egyenként teszi fel szavazásra a maradvány elszámolások határozati 

javaslatait. 

 

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

határozatot hozta: 

98/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint a Polgármesteri Hivatal 2015. évi  

maradvány elszámolását elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

99/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint a Rábai Miklós Művelődési Ház 

2015. évi maradvány elszámolását elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 
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100/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint az 1. sz. Óvoda 2015. évi maradvány 

elszámolását elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Petneházi Tamásné  óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

101/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint a 2. sz. Óvoda 2015. évi maradvány 

elszámolását elfogadja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Godó Ágnes  óvodavezető-helyettes 

Határidő: azonnal 

 

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

határozatot hozta: 

102/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerint az Önkormányzat 2015. évi  

maradvány elszámolását elfogadja. 

A szabad pénzmaradványt a tartalékra helyezi. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8.)  Megbízási szerződés kötése a KF Audit Kft-vel 

 

Gál Zsolt polgármester: Az előző években a KF Audit végezte a könyvvizsgálói feladatokat. 

Nem kötelező feladat számunkra, de nagyon nagy segítséget jelent a pénzügynek, ha 

szakember kontrollálhatná őket. Javasolja a szerződéskötést. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja 2016.évre is 

megbízni hasonló feltételekkel a KF Audit Kft-t. 

 

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

határozatot hozta: 

103/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a K.F. Audit Gazdasági és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel könyvvizsgálói munkára a 2016. évre  

vonatkozóan kössön szerződést 300.000 Ft + ÁFA díj ellenében. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 2016. évi zárszámadásig 
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9.)  A Szent István Napi rendezvény előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: A Szent István Napi rendezvénnyel kapcsolatban a jövőben előbb kell 

tárgyalni az előkészítést. Érdemes lesz valószínűleg hasonló időben foglalkozni vele, mint a 

majális rendezésével, mert augusztus 20-a környékén nehéz fellépőket találni. Mivel nem 

május 1-én tartjuk a majálist, ezért ez a gond májusban megoldódott. A művelődési ház 

küldött egy előterjesztést, hogy mekkora költséggel lehetne idén lebonyolítani a 

rendezvényt. Felsorolja a rendezvényeket, aminek a költsége 1.260 eFt lenne. A fellépőkkel 

kapcsolatban van némi aggálya. De ha a bizottság javaslatát elfogadjuk, akkor talán lesz 

némi korrekcióra lehetőség. 

 

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

programról nem alkottak véleményt. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztésben 

szereplő keretösszeget fogadjuk el. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ha van lehetőség, akkor próbálnak korrekciót bevinni. 

 

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

határozatot hozta: 

104/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Szent István Napi rendezvény lebonyolítására elfogadja 

az előterjesztés szerint 1.272.122 Ft keretösszegig.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: 2016. VIII.20. 

 

 

10.)  A Rábai Miklós Művelődési Ház eszközeinek bérbeadása  

 

Gál Zsolt polgármester: A művelődési ház eszközeinek bérbeadásával kapcsolatban 

összefoglalja az eddig történteket. Horváth Tamásnak kiadott feladat volt, hogy egyeztessen 

a bérlővel a feltételekről.  Az idén év elején kérte az intézmény igazgatót, készítsen elő egy 

határozati javaslatot, ill. szabályzatot, amivel bérbe adhatja a művelődési ház az eszközeit.  

Az első körben színpad-fedés és sátor bérbeadási lehetőségről kell dönteni a testületnek. 

Részletes listát készített az igazgató a kiadható tárgyakról. Ezekről is lehet beszélni, de a 

nagy elemek bérbeadása lenne fontosabb. Olyan érdeklődő jelentkezett ezekre az 

eszközökre, aki egész évben bérelné a sátort és a színpad fedést. Horváth Tamást a vele 

történő egyezetéssel bízták meg.  Két-három körös tárgyalás után jutottunk el a részletekig.  

Éves bérleti díj 1.200 eFt lenne, az idén az időarányos része 800 eFt. Ebben a díjban benne 

van a két nagy rendezvényünkön való közreműködés, a megadott ajánlatuk alapján 

befogadásra került. A díj tartalmazza a bérlő által a színpad elemek pótlását 500 eFt értében, 

valamint a bérlő a TÜV engedélyt is beszerzi.  Kéri a testület felhatalmazását a szerződés 

aláírására. A vállalkozó is kapott fél évet, mi ¾ évet, hogy át tudjuk gondolni, maradjon-e ez 

a konstrukció.   
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja, az 1.200 eFt 

éves keretet fogadjuk el. Ebben az évben az időarányos rész kifizetésére kerülne sor, amire 

mindenképpen vállalkozói szerződést kell kötni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Határozati javaslata: a testület hatalmazza fel a polgármestert a 

szerződés elkészítésével és aláírásával a bérbevevő vállalkozóval. 

 

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

határozatot hozta: 

105/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Művelődési Ház eszközeinek  

(sátor és színpad fedés) bérbeadására vonatkozó szerződést a 

Pénzügyi Bizottság javaslata alapján készítse el és kösse meg a bérbevevővel. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Dévényi Gáborné  igazgató 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: A többi eszközről a következő ülésen beszélünk. Egyeztetünk a 

Pénzügyi Bizottsággal, hogy ki akarjuk-e adni a többi műszaki eszközeinket? A többi eszköz 

bérbeadása csak a művelődési házon belüli, helyi szakdolgozó közreműködésével történő 

használat esetén lehetséges.  Ha meghibásodik vagy eltűnik egy-egy kisebb eszköz, pl. 

mikrofon, azt  nem tudjuk pótolni. További előkészítés szükséges. 

 

Kun Attila távozik az ülésről. 

18.43 óra és 18.58 óra között technikai szünet. 

 

 

11.)  A 2. sz. Óvoda elnevezése 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság a 2. sz. Óvoda 

elnevezésével kapcsolatban két határozatot hozott. Az Ecseri Varázskert Óvoda  javaslatra 2 

igen, 2 nem szavazat érkezett, míg  3 igen, 1 nem szavazattal az  Ecseri Andrássy utcai 

Óvoda elnevezést javasolja. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Kéri a szavazatokat az Ecseri Andrássy utcai Óvoda  névre történő 

módosításra.   

 

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

határozatot hozta: 

106/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda nevét megváltoztatja 

Ecseri Andrássy utcai Óvoda névre. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

   Godó Ágnes  óvodavezető-helyettes 

Határidő: azonnal 
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12.)  Pályázat benyújtása az önkormányzati étkeztetés fejlesztésére 

 

Gál Zsolt polgármester: Az NGM által meghirdetett pályázati kiírás alapján a Konyha 

élelmezésvezetője küldött egy anyagot, milyen eszközök beszerzésére lehetne pályázni; pl: 

hűtőládára, szalámi szeletelőre, stb. Erre vonatkozó árajánlatokat csatolt. Ebben az e-

mailban csak rész információk vannak. Főzőüstre és elektromos sütősorra is kért ajánlatot. A  

mai nap pontosításra kerültek a beszerzési összegek;  nettó 4,2 millió Ft keretösszeg 

felhasználásával. Ebből a keretből meg tudjuk oldani.  Az üsttel és sütősorral van most 

gondjuk.  Be kellene adni a pályázatot, 25 %-os önrészt igényel.  A bizottsági ülésen 

elmondta, nem tudjuk, hogyan alakul a konyha sorsa az iskola állami kézbe történő 

vételénél. Ha a pályázatunk pozitív elbírálásban részesül, reméljük, kiderül addig, hogy mi 

lesz a konyha sorsa.  Ha marad az önkormányzat működtetésében, jó lenne ezeket az 

eszközöket beszerezni.   

Javasolja nettó 4,2 millió értékben adja be a pályázatot, 25 %-os önrésszel. 

 

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

határozatot hozta: 

107/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az NGM által meghirdetett 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 

1.719.550 Ft + ÁFA összegben, és a költségvetésében 

vállalja a 330.450 Ft + ÁFA önrészt. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a  

pályázati kiírásnak megfelelően a pályázatot nyújtsa be 

az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális  

felújításával, fejlesztésével kapcsolatban. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. VI.29-ig 

 

 

13.) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására 

 

Gál Zsolt polgármester: Ennél a VEKOP pályázatnál adódik egy kisebb gond. Két olyan 

terület van, amiben tudunk pályázni. Orvosi rendelő felújítása, max. 30 millió Ft értékben, a 

másik  lehetőség az út, híd, járda építése 15 millió Ft értékben.  A legkritikusabb állapotban 

az Arany J. és Petőfi utca van, de a hosszúságuk miatt nem biztos, hogy támogatásban 

tudunk részesülni. A másik cél az orvosi rendelő felújítása is lehetséges. De energetikai 

pályázatot is szeretnénk beadni szintén a rendelőre.  Ez a pályázat BM által kiírt, amiben 

biztosan kitétel, hogy más pályázaton nem indulhatunk.  A pályázat beadásánál nyilatkozni 

kell, hogy nem adunk be másik pályázatot erre az intézményünkre.  Ezt már benyújtáskor 

meg kell tenni, nemcsak nyereség esetén.  Kérdéses az is, hogy beadjuk-e erre vonatkozóan 

az energetikai pályázatot?  Mindenképpen fog jelezni írásban a doktornőnek, hogy a rendelő 

vonatkozásában milyen pályázatot sikerült beadni.  A másik pályázati lehetőség közül az 

útépítés helyett járdára vonatkozót adná be.  Ebből akár megvalósítható lenne a Belső 

Kálváriától levezető járda a Temető mellett.  De az Arany J. utca felső szakaszán egyáltalán 

nincs járda, legalább az egyik oldalon jó lenne.  Biztos, hogy ez lenne az elsődleges cél, 

maximált értékkel. Kéri a testület felhatalmazását pályázat benyújtására 15 millió Ft 

értékben járdaépítésre 25 %-os önrésszel. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

108/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

15 millió Ft összegben + 5 millió Ft önrésszel. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a  

pályázati kiírásnak megfelelően a pályázatot nyújtsa be 

útfelújításra és járda felújításra. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. VI.02-ig 

 

Gál Zsolt polgármester: Másik javaslata az orvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázat 

benyújtása 30 millió keretösszeggel 25 %-os önerővel. A lehetőség szerint ezt is beadnák. 

 

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

határozatot hozta: 

109/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen meghirdetett önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására30  millió Ft keretösszegben, 25 %-os önrésszel. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak 

megfelelően a pályázatot nyújtsa be orvosi rendelő felújítására. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. VI.02-ig 

 

Gál Zsolt polgármester: További pályázati lehetőségeink is vannak, de még pontos összeget 

nem tud mondani.  A KEHOP 5.2.9.  energetikai pályázat beadásához energetikai 

vizsgálatot és megalapozó dokumentumok elkészítését kell megtenni. Ennél a teljes költség 

10 millió Ft, amiből előkészítésre 5 millió Ft szükséges.  A pályázati elbírálás után kell 

kifizetni a fennmaradó részt.  Kéri a testület felhatalmazását az iskola, a polgármesteri 

hivatal, az orvosi rendelő és az  Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. telephelyének 

energetikai hatástanulmány és megalapozó dokumentum elkészítésére vonatkozó szerződés 

aláírására a GEKKO Consulting Kft.-vel. 

 

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

határozatot hozta: 

110/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a KEHOP 5.2.9. pályázat előkészítéseként az Általános 

Iskola, a Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelő és az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. 

telephely energetikai vizsgálatainak elvégzésére és a megalapozó dokumentumok 

elkészítésére br. 9.779.000 Ft összegben kössön szerződést a GEKKO Consulting Kft.-vel. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. VI. 15-ig 
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Gál Zsolt polgármester: Másik anyag a kerékpár utas pályázat, ahol nagyságrendileg 2 millió 

Ft alatt van a megalapozó dokumentum költsége.  A Pro Régió Kft.. írná meg a pályázatot. 

Folyamatosan egyeztetnek a pályázat íróval. Az ő elképzelése szerint  a bicikli út nem az 

úttest mellett menne, hanem az árok melletti részen, az Ecser tábláig, onnan a szerviz útra 

vezetnék be. Sajnos nem lehet „Koppenhágai módszert” alkalmazni, mert nem vihető be a 

szerviz útra, az nem burkolt út.  Vizsgálni kell azt a lehetőséget, hogy a Kálvária utcán 

felmenni, a Szent István utcán lejönni, az átjáró a Szent István – Arany János utcai vasúti 

átjárónál lenne. Ezzel megvalósulhatna a burkolt szakasz. Van benne közutas és vasúti 

átkötés. Ezzel a szakasszal lakópihenő övezeten belül el lehet érni a vasúti megállóhelyet és 

az élelmiszer boltot. Ez a megoldás nekik megfelelő lehet, ezért vannak plusz pontok az 

elbírálásnál. Ennek a pályázatnak a részeként nem lehet utat építeni; így a fővárosi szakasz 

csatlakozásától a „Tranzit” boltig nem tudjuk a burkolt utat megépíteni.  A másik megoldási 

lehetőség a belterületi út szélén egy ún. „kiemelt dombon” haladna.  Nem igazán szerencsés 

egy nagy forgalmú út mellett közvetlen vezessen a kerékpárút. Ha a pályázatban 

támogatható a lakóövezeten belüli vezetés, akkor érdemes beadni.  Kért segítséget a 

számításokhoz, a Pest megyénél ígéretet kapott, hogy segítenek.  A Rákóczi út szerviz útját, 

amiből  a Szent István és Szent Antal utca közti szakasz elkészült, további 3 utcáig is le 

kellene készíteni.  Ide be lehetne vezetni a bicikli forgalmat. Későbbi ütemben a Budapest 

táblától a Kálvária utcáig vezetni, ami 600-800 méter; ezzel a szakasszal a fővárosig 

összeköthető a kerékpárút.  Beszélt Ríz Leventével, aki úgy nyilatkozott, hogy ők vállalják a 

további szakasz megépítését.  

 

Dr. Kóspál Lajos képviselő: Ez mind elképzelés. Ha a Kálvária utcában felfestjük a bicikli 

utat, akkor gond lesz a közlekedésben. Mivel nincs parkoló, az út szélén parkolnak a 

lakosok.  Ha ott közlekednek a biciklisták és az egyik oldal végig állnak az autók, akkor 

nagyon leszűkül az út. 

 

Barta Zoltán jegyző: A gépkocsikat a telken belül kell elhelyezni. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Előbb-utóbb a Rákóczi utca szerviz útjának kisebb szakaszát is meg 

kell építeni. Ez a pályázat nem ad lehetőséget új utat építeni.  Amit még megnéznek a 

lehetőségek közül, hogy a járda ki van-e építve, ill. a járda kiszélesítésével bicikli úttá 

kibővítve mennyibe kerülne?  Még  nem tudható, mire lesz pályázati forrás?  Kéri a 

testületet, hogy bízza meg a polgármestert a kerékpár út pályázat beadására kössön 

szerződést a Pro Régió Kft..-vel  2 millió Ft keretösszegben.   

 

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

határozatot hozta: 

111/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a kerékpárút építésére 

vonatkozó pályázat előkészítésére a Pro Régió Kft.-vel  

kössön szerződést 2 millió Ft + ÁFA keretösszegben. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. V. 30-ig 

 

Gál Zsolt polgármester: A bölcsőde építésére kiírt VEKOP pályázat keretében a megalapozó 

dokumentum elkészítésére érkezett ajánlat. A lényege az, hogy előzetes terv elkészítése 

szükséges a pályázat benyújtásához, aminek költsége kb. 1,5 millió Ft.  Nem tudható, hogy 

egyáltalán befogadásra kerülhet a pályázatunk. Felújításra nem lehet pályázni.  A korábbi 
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elképzelésünk, hogy az óvoda melletti épületet felújítjuk pályázati támogatásból, nem 

lehetséges. Az épület olyan mértékű átalakítást igényelne, amit nem támogatnának a 

pályázat részeként. Az ajánlat szerint 1,143eFt csak a megalapozó dokumentum költséget és 

ehhez jön még hozzá a terv készítése, ami 1,400 eFt. Kéri a testület felhatalmazását, hogy 

szerződést köthessen a Pro Régió Kft.-vel bölcsőde tervezésre bruttó 1,400 eFt és 

megalapozó dokumentum elkészítésére bruttó 1,200 eFt keretösszegben. Az előzetes tervből 

lehet költségvetést készíteni. Csak abban az esetben, ha van esélyünk a pályázat beadására. 

 

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

határozatot hozta: 

112/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a bölcsőde építésére 

a Pro Régió Kft.-vel kössön szerződést  

a megalapozó dokumentum elkészítésére 1,2 millió Ft, és 

tanulmányterv készítésre 1,4 millió Ft keretösszegben 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. V. 31-ig 

 

Gál Zsolt polgármester: Az adósságkonszolidációból kimaradó önkormányzatok számára a 

112 millió Ft-os pályázati lehetőség ismételten megnyílt az önkormányzatoknak; a beadási 

határideje augusztus 31.  Remélhetőleg a júniusi ülésig kiderül, hogy milyen célra tudjuk 

beadni. Lehet, hogy rendkívüli ülést igényel a pályázat beadás.  Elsődlegesen a 

Polgármesteri Hivatal bővítése volt a cél. A tető cserére nincs szükség csak az épület hátsó 

részen. Az orvosi rendelőt jelöltük meg és a temető melletti járdát megvalósítandó 

feladatként.  A Polgármesteri Hivatal épülete mindenképpen benne kell, hogy legyen a 

megvalósítandók között. De lehet útépítés vagy intézményi felújítás is. Ebben most nem kell 

dönteni, csak tájékoztatás volt. 

 

Szilágyi Szilvia képviselőnk nagyban segített a TAO pályázat beadásánál.  A terv, hogy az 

Arany J. utca végén, a Merzse mocsár felé eső szakaszon új sportpálya épüljön. Az MLSZ-

hez a jövő héten megy be erről egyeztetni.  A tulajdon viszonyok tisztázása, a terület 

mezőgazdasági besorolása, stb. sok még a nyitott kérdés.  Ez csak akkor lesz kivitelezhető, 

ha ténylegesen támogatást nyer a pályázatunk. Akkor viszont nagy munka vár ránk.  

 

Még vannak további pályázatok, melyek érdekesek lehetnek számunkra is.  Beszéltünk a 

KEHOP pályázatról, amely szemlélet formálási programokat támogat; így a  települési 

szemlélet formálás, megújuló energia használata a családi házakban, stb.  Itt  5-20 millió Ft 

a vissza nem térítendő támogatás,  100 %-os intenzitású. Ezért kéri a képviselő-testületet, 

hogy járuljon hozzá a pályázat előkészítéséhez. 

 

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

határozatot hozta: 

113/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy készítse elő  

„Szemléletformálási programok” című  

(KEHOP-5.4.1 kódszámú) pályázatot. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 



20 

 

Gál Zsolt polgármester: Két éve is pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztere és a 

Belügyminiszter által meghirdetett Idősbarát Önkormányzat díj elnyerésére. Akkor nem volt 

sikeres a beadványunk. Javasolja idén újra benyújtani a pályázatot. 

 

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

határozatot hozta: 

114/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Emberi Erőforrások Minisztere és a Belügyminiszter által 

meghirdetett „Idősbarát Önkormányzat Díj” pályázaton  

részt kíván venni. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 

nevében a pályázatot nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. VI. 06. 

 

 

14.)  Szociális szolgáltatási térítési díjak 

 

Gál Zsolt polgármester: A szociális szolgáltatási térítési díjak változásáról szóló előterjesztést 

mindenki megkapta. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság egyöntetűen támogatja a 

rendelet módosítását. A díjváltozást jogszabály írja elő. 

 

Gál Zsolt polgármester: Magyarázatként hozzáfűzi, jogszabályi kötelezettség, hogy társulási 

szinten a településeknek egységesített díjakkal kell dolgozni. Szavazásra bocsátja a 

bizottsági javaslatot. 

 

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

alábbi rendeletét: 

8/2016.(V.12.)  Önkormányzati rendelet 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a  8/2016.(V.12.) önkormányzati rendeletét 

 a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló  

3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a.) és f.) pontjában, (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2.§., 10. § (1) bekezdés 25. § (3) 

bekezdés b.) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, a 32/A. 

§-ában, 45. §-ban, 48.§-ban, 56.§-ban, 57.§. (1) bekezdés c.) d.), e.), f.), g.) pontjában, 58/B.§-ban, 

62.§-ban, 63.§-ban, 64.§., 65.§., 65/A.§., 86. (1) és (2) bekezdésben, 92. § (1) és (2) bekezdésben, 

115. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet (a továbbiakban: Szr.) alkotja:  

1. § 

A Települési Támogatási rendelet 3. sz. függeléke helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete 

kerül.  

2. § 
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Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.  

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

1.sz. melléket a __/2016.(V.12.) önk. rendelethez 

„3.sz. fügelék a 3/2015.(II.19.) Önk. rendelethez” 

Házi segítségnyújtás 

személyi térítési díj  
Nyugdíj (Ft) Ft / óra 
0-35000 0 Ft 
35001-55000 50 Ft 
55001-75000 80 Ft 
75001- 100 Ft 
 
Tartási- ill. életjáradéki szerződéssel rendelkezők a mindenkori intézményi térítési díjat  fizetik. 
 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres személyi térítési díj: 
vonalas készülékre 
Nyugdíj összege személyi térítési díj /nap 
0-39000 0 Ft 
39001- 100 Ft 
Mobil készülékre  
0- 145 Ft 
 
 
Nappali ellátás 

személyi térítési díja 

Nyugdíj (Ft) Napi étkezési térítési díj (Ft)  
 1x-i étkezés 3x-i étkezés 
0-10000 0 0 
10001-29000 27 40 
29001-35000 54 80 
35001-39000 108 160 
39001-45000 162 240 
44001-49000 216 320 
49001-55000 270 400 
55001-59000 324 480 
59001-65000 378 560 
65001-69000 432 640 
69001-75000 486 720 
75001- 540 800 
 

 

Nappali ellátás 

személyi térítési díj 25.-Ft/nap 
Tartási- ill. életjáradéki szerződéssel rendelkezők a mindenkori intézményi térítési díjat fizetik. 
 
Mosás: 200 Ft/alkalom 
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15)  Fővárosi Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat 

 

Barta Zoltán jegyző: Beszélt a főépítésszel, aki javasolja az eljárás további szakaszában való 

részvételt. Jelezzük a főváros felé, hogy az ecseri településrendezési eszközöket vegyék 

figyelembe, különös tekintettel a közlekedési kapcsolatokra az M4 autóút  alternatív 

nyomvonal tekintetésben.  

 

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

határozatot hozta: 

115/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a főépítésszel egyetértésben 

a Fővárosi Településszerkezeti Terv és Rendezési Szabályzat  ügyében 

az eljárás további menetében is részt kíván venni. 

Az eljárás során kéri az ecseri településrendezési terveket figyelembe venni, 

különös tekintettel a két település közlekedési kapcsolataira; az agglomerációs törvényben 

szereplő M4 autóút alternatív nyomvonalára. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

16.)  Megállapodás a Budapest Airport Zrt.-vel 

 

Gál Zsolt polgármester: A testület feladatul adta neki, hogy egyeztessen az egyik legnagyobb 

céggel, a Repülőtérrel ez ügyben. Ennek eredményeként küldött a Budapest Airport Zrt. egy 

megállapodás tervezetet. A jelen megállapodás tervezet még előnytelen az 

önkormányzatnak.  További egyeztetésre kér felhatalmazást. Valószínűleg előre elkészített 

általános szövegű tervezetről van szó. Nem látja, hogy ez jó lenne az önkormányzatnak, 

ezért tovább szeretné egyeztetni. Ha van javaslat, ötlet, kéri juttassák el hozzá a képviselők. 

Akkor  bele tudjuk foglalni a következő tervezetbe.  Nem kér ebben a témában szavazást, 

kéri az ötleteket.  Úgy látja, hogy ez a megállapodás még egyelőre nem aláírható. 

 

 

17.)  Pályázat benyújtása fénydekorációra 

 

Gál Zsolt polgármester: A Blachere Illumination Kft.  fénydekorációra vonatkozó pályázati 

ajánlata kiküldésre került. Ők gyártanak és kiviteleznek fénydekorációs eszközöket. 

Megnézett több cég honlapját; a Blachere Kft. által megadott akciós áron alul is tudnánk 

beszerezni eszközöket. Nem javasolja velük a pályázat beadását. A fő cél a karácsonyi 

díszkivilágítás jobb megvalósítása. Azért terjesztette be ezt az anyagot, hogy ne 

novemberben kapkodjunk a beszerzéssel. Bekér az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.-től 

ajánlatot, hogy mennyiből tudnának olyan eszközöket készíteni - vékony fém drótból keret -, 

amire rászerelhető a ledes fényforrás.  Jó lenne az egységes forma és színvilágú díszeket 

kialakítani.  Budapesten az Andrássy úton a fákra felfuttatott fényfüzér valószínűleg nálunk 

is jól mutatna a Széchenyi utcai platán fákon és a templom melletti részen is van erre 

alkalmas fa. Előnyösebb lenne a fákra történő kihelyezés, mert nagyon sok pénzt kell 

kifizetni az oszlopra kihelyezés miatt. A fákra feltétel kevesebbre kerülne és egy rákötéssel 

üzembe lehetne hozni. A fővárosban így van, nálunk is megvalósítható lenne. A Széchenyi 

utcában a hivataltól a művelődési házig, valamint az iskoláig nagyon szép képet mutatna. 
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Erre kér be ajánlatot, amiről most még nem kell dönteni.  Úgy gondolja, hogy árban 

olcsóbban tudnánk beszerezni. Előkészít az anyagot a júniusi ülésre.  Csak tájékoztató volt. 

 

18.)  A Széchenyi u. 1. sz. előtti kápolna (Búdka) üzemeltetése 

 

Gál Zsolt polgármester: A Szlovák Önkormányzat üzemeltetésébe van átadva a Tájház, ugyan 

ez a szisztéma lenne a Hivatal előtti  kápolna Búdka üzemeltetésére is. Továbbra is 

természetesen segítünk a rendben tartásban. 

 

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

támogatja a szerződés aláírását. 

 

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

határozatot hozta: 

116/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerint 

a Szlovák Önkormányzattal a Széchenyi u. 1. sz. előtti 

kápolna (Búdka) üzemeltetésére a megállapodást kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: A következő 2 napirendi pont (19.) Németh Katalin  kérelme, 20.)  

Ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntés)  vagyoni és személyi kérdést érint, 

ezért 19.40 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülés 19.48 órától a továbbiakban nyílt ülésként folytatódik.   

 

21.)  DPMV Zrt. beszámoló elfogadása 

 

Gál Zsolt polgármester: A DPMV Zrt. közgyűlése elfogadta a beszámolót.   

 

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

határozatot hozta: 

119/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a DPMV Zrt. 2015. évi beszámolóját. 

A testület kéri az ügyvezető igazgatót, hogy az Ecseren 

jelentkező vízveszteség csökkentésre próbáljon megoldást találni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

 Sárosi István  DPMV Zrt. ügyvezető igazgató 

Határidő: - beszámoló elfogadása azonnal 

- vízveszteség csökkentése  folyamatosan 

 

22.) Zajgátló övezettel kapcsolatos peresítés ügye. 

 

Barta Zoltán jegyző: A repülőtéri zajgátló védőövezetre vonatkozó határozatát kiadta a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság  Ezt a döntést több település, köztük a Bp. XVII. kerület 

megtámadta és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordultak.  Mivel Ecser 

is érdekelt az ügyben, a perben való beavatkozásról kell dönteni. A per a Nemzeti 
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Közlekedési Hatóság és a fellebbezők között zajlik. Nem javasolja a perbe való 

beavatkozást. Ha végre lezárulna az ügy, akkor a zajgátló övezet végét ki tudnák jelölni.  

 

Gál Zsolt polgármester: A repülőtér és a szakigazgatási szervek immáron 19 éve tartó „álló 

háborújában” történne végre elmozdulás. Ha a bíróság felfüggeszti a zajgátló övezet 

kijelölését, ez minket kis mértékben érint. Ha lezárul az ügy, akkor a zajt okozó repülő 

társaságokat bírságolni fogják. Az  ebből befolyó összegből tudnak majd megcsinálni 

valamilyen beruházást. Valószínűleg Vecsés, Üllő, XVII. és XVIII. kerületet érinti a 

legnagyobb mértékben. Folyamatosan egyeztetünk a kérdésről; a repülőtéren bizottsági 

ülésen is részt veszünk. Ő is azt javasolja a testületnek, hogy ne legyen beavatkozó a perben. 

 

Barta Zoltán jegyző: A repülőtér tevékenységének megtiltását kérte a bíróságtól az egyik 

fellebbező. Ez egyáltalán nem reális cél. 

 

Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja, ki támogatja ebben a perben részt vegyen a 

testület? 

 

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

határozatot hozta: 

120/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja azon javaslatot, miszerint a Repülőtéri 

zajgátló övezet kijelölésével kapcsolatos perben résztvegyen. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

23.) Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 

Gál Zsolt polgármester: A DPMV Zrt. üzemeltetésével kapcsolatban voltunk egyeztetésen a 

héten. Az ecseri átemelőkből a maglódi átemelőhöz érkezik az Ecseren keletkező szennyvíz, 

aminek nagyon kellemetlen szaghatása van. A DPMV különböző vizsgálatokat végzett, 

hogy ezt mi okozza.  Most azt mondják, hogy a Szegfű utcai átemelőnél nagyon nagy a 

szulfid koncentráció. Ez az átemelő a telep szennyvizét gyűjti össze, ami átkerül az I. 

emelőhöz a Benzinkúthoz, utána átkerül a Liliom utcához Maglódra. Azt mondják, hogy a 

szippantott szennyvíz bejuttatása miatt lehet a szulfid koncentráció, azért van gond.  Mivel a 

csatornának ez a szakasza csak lakott területen folyik, már biztosan észrevették volna, ha 

valaki létesített volna szennyvízleürítő helyet és bejuttat ide szippantott szennyvizet.  Semmi 

ilyent nem tapasztaltuk. Ezt a véleményünket nem fogadták el.  Szerintük ezt a 

koncentrációt az okozza, hogy valaki bejuttat szippantott szennyvizet. A másik ok lehet, 

hogy a vezetékben az M0-as alatt van egy átvezetés – itt kisebb meder található –  és megáll 

a víz, ez okozhatja a gondot.  A gyömrői közvetlen átvezetés megoldást jelenthetne.  

Másik téma volt a megbeszélésen a DPMV gördülő fejlesztési tervben is szereplő átemelői 

távfelügyeletbe bekötés.  A II. átemelő és a IV. átemelő bekötésére kerülne sor.  Ezen a két 

átemelő mellett van két olyan ingatlan, ahol állandó probléma jelentkezik. A Rákóczi 

utcában  Dudásék ingatlanában az útest szintjétől alacsonyabban van a WC. Hiába szereltek 

be visszacsapó szelepet, bármilyen nagyobb esőzésnél az átemelő nem tudja olyan gyorsan 

továbbítani a vizet, és túlfolyik, ami náluk azonnal jelentkezik.  A gördülő tervben 1 millió 

Ft volt betervezve erre, most 5 millió Ft-ról van szó.  Az URH-s jelzőrendszer kialakításra 
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megjelölt számot nagyon nagy összegnek tartjuk – ezt jelezte Sárosi István ügyvezető úrnak.  

Megkérdezte a korábbi üzemeltető cég szakemberét, Kertész Gyulát, aki szerint  2 millió Ft-

tól 10 millió Ft-ig lehet megépíteni ezt a rendszert. A bérleti díjunk terhére történne a 

megvalósítás.  Az iskolai tűzcsap kiépítése is a bérleti díj terhére történik, ami 3 millió Ft, a 

távfelügyelet  kiépítése 5 millió lenne.  El kell dönteni, hogy megrendeljük ezt a kiépítést?  

Megpróbálunk alkudni árcsökkentésre. A bérleti díj terhére meg tudja rendelni a munkát, de 

kérdés, hogy ha ez az összeg elfogy, akkor azután mi lesz a továbbiakban, nem tudható.  Az 

is elmondta, hogy a DPMV-nél a bérleti díj változását tervezik.  Mindig a fejlesztési 

kiadásunkhoz kapcsolódóan alakítanák ki a díjat. Így direktbe nem kerülne önkormányzati 

pénzbe; bár a 37 milliós veszteség benne van a mostani díjban.  Még jó, hogy nem követelik 

tőlünk ezt az összeget. Bár már a Gyáli polgármester jelezte ezen szándékát, hogy 

kezdeményezni fogják. 

 

Barta Zoltán jegyző: Javasolja, várjuk meg a DPMV részéről a szerződés módosítást.  

 

Gál Zsolt polgármester: Probléma lehet még, amikor elkezdik a rendszer kiépítését, akkor .  

egy teljes napra le kell állítani az átemelőt. Ez okozhat némi fennakadást. Ezért kérték, hogy 

minél előbb döntsünk.  Egyelőre nem rendeli meg, megvárjuk hogyan alakul a bérleti 

szerződés sorsa.  Júniusi ülésre előkészíti az anyagot. 

Az Iskola építés befejezéshez közelít, jövő hét pénteken lesz a zárás.  Tűzcsap megrendelés 

megtörtént, mert a katasztrófavédelem által előírtaknak meg kell felelni.  2700 liter/perc 

vízhozamot kell tudni a csapoknak. 2 db földfelszínre történő kiemelése történik; így 

összesen a Rákóczi utcában és a Hunyadi  utcában lesz 2-2, a Kossuth utcában 1 tűzcsap 

lesz.  A gödrök kiásása megtörtént, holnap 8-18 óra között ezen a szakaszon nem lesz víz.  

Reméljük, hogy két óra alatt végeznek.  Az iskolában és a konyhán lehet gond a vízhiány.  A 

DPMV műszaki vezetővel beszélt, aki azt a felvilágosítást adat, hogy kb. 9-kor elzárják a 

vizet, két órán belül végeznek az 5 helyen.  Reméli nem lesz fennakadás.  Az iskolában már 

ki vannak festve a termek, kisebb szerelések folynak; a linóleum is le van téve.  Elkészült az 

épület, a parkoló rendbetétele van még hátra. Sajnos az előtetők felújítását mégsem 

támogatta az NSK. 

Az Ady utca - Arany J. utca sarkán a buszmegállóban csőtörés volt. Nem tudták azonnal 

elkezdeni az elhárítást.  Pontosan a buszmegálló alatt tört el a cső. Egyeztetni kellett a 

közútfenntartóval és a Volánnal is és folyamatos egyeztetést végeztünk a DPMV Zrt.  

szakemberével.  

A játszótér átadó ünnepség után bíztuk benne, hogy az odalátogatók  vigyázni fognak a 

játszótérre.  Sajnos a tűzrakó helyet már széttörték, amit az Ecseri Kommunális Szolgáltató 

Kft. igyekezett helyrehozni. 

A pereink folynak folyamatosan,  jegyző úr ma is tárgyaláson volt. Reméli, hogy ezek 

lezárulnak és végre tovább tudunk lépni.  

A nagy perünkkel kapcsolatban nem tudjuk, hogy kell-e majd tárgyalásra menni 17-én? 

Felszámolás alá került az a cég, akivel perben állunk többek között.  

Kéri a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

120/2016.(V.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 
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