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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14-én 

18.01 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  házasságkötő terme    

Ecser, Bajcsy-Zs. utca 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  

 

Meghívottak: Méhész Pál az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesüle elnöke 

 Császár Zoltán az Ecserért Községszépítő és Fejlesztő Egyesület elnöke 

Kiss Katalin a Laky Ilonka Általános iskola mb.igazgatója 

Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető 

Kis Judit a Vecsési Járási Hivatal vezető-helyettese 

 

Moskovicz Miklósné jegyzőkönyvvezető 

Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető 

 

Később érkezett:  Mihályfi Árpád a PROFORM Kft. ügyvezetője 

 Szabó István a PROFORM Kft. telepvezetője 

 Zahorecz Sándor  r.alezr.  Monori rendőrkapitány 

 Bába János  r.őrgy.  Maglódi őrsparancsnok 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, meghívottakat. Megállapítja, hogy 

a testület 7 fővel határozatképes.  

 

Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:  

1.)  A PROFORM Kft. javaslata az ecseri gázfogadó állomás áthelyezésére 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Mihályfi Árpád  ügyvezető 

 

2.)  Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Méhész Pál  elnök 

 

3.)  Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Császár Zoltán  elnök 

 

4.)  A Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatója 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

    Kiss Katalin  igazgató 
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5.)  Tájékoztató az Iskola üzemeltetésének átadásáról 

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

6.)  A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Lakás- és helyiség bérleti díjak megállapítása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

8.)  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Barta Zoltán  jegyző 

 

9.)  Az étkezési térítési díjak meghatározása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

10.)  Munkamegosztási megállapodás az Ecseri Polgármesteri Hivatal és az Ecseri 

Önkormányzati Konyha között 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

11.)  Ecseri Önkormányzati Konyha alakulásával kapcsolatos tájékoztató  

 Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

12.)  Az Andrássy utcai Óvoda SzMSz módosításának jóváhagyása 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

13.)  Az Andrássy utcai Óvoda Házirendjének módosításának jóváhagyása  

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

14.)  Bp. XVII., Pesti út – Oszlop utca Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

15.)  Bp. XVII., Helikopter út – Újmajori út Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

16.)  Bp. XVII., Gyümölcsös dűlő – Pesti út Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

17.)  A FIX-Telekom  ajánlata WIFI szolgáltatásra 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

18.)  Pályázat kiírása a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói 

állására 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

19.)  A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár intézményvezetői feladatainak 

ellátására való megbízás 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 
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20.)  Jelzálog bejegyzési ügy Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

21.)  Személyi ügyek Zárt ülés! 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

22.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

23.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

24.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: A meghívóban szereplő napirendeket szeretné kiegészíteni és a 

sorrendiségben is javasol módosítást: A 9, 10, 11. sz., a konyhát érintő napirendeket 

javasolja a 4. pont után tárgyalni, illetve a Monori Rendőrkapitány úr a Maglódi Rendőrőrs 

új parancsnokát szeretné bemutatni a testületnek. Rendkívül elfoglaltak, ezért kérték, hogy 

amikor megérkeznek, a következő napirendben meg tudják tartani a bemutatkozást.  A 

kérésnek megfelelően menet közben fogjuk beilleszteni majd a napirendi pontjukat. Az 1. 

napirend a meghívó szerint a PROFORM Kft. javaslata, de Mihályfi Árpád ügyvezető úr 

még nem érkezett meg. Így ezt a 2. napirendre tenné. 

 

Módosított napirendi pontok: 

 

1.)  Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 

 

2.)  A PROFORM Kft. javaslata az ecseri gázfogadó állomás áthelyezésére 

 

3.)  Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatója 

 

4.)  A Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatója 

 

5.)  Tájékoztató az Iskola üzemeltetésének átadásáról 

 

6.)  Ecseri Önkormányzati Konyha alakulásával kapcsolatos tájékoztató 

 

7.)  Az étkezési térítési díjak meghatározása 

 

8.)  Munkamegosztási megállapodás az Ecseri Polgármesteri Hivatal és az Ecseri 

Önkormányzati Konyha között 

 

9.)  A Maglódi Rendőrőrs új parancsnokának bemutatása 

 

10.)  A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása  

 

11.)  Lakás- és helyiség bérleti díjak megállapítása 

 

12.)  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
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13.)  Az Andrássy utcai Óvoda SzMSz módosításának jóváhagyása 

 

14.)  Az Andrássy utcai Óvoda Házirendjének módosításának jóváhagyása  

 

15.)  Bp. XVII., Pesti út – Oszlop utca Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

16.)  Bp. XVII., Helikopter út – Újmajori út Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

17.)  Bp. XVII., Gyümölcsös dűlő – Pesti út Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

18.)  A FIX-Telekom  ajánlata WIFI szolgáltatásra 

 

19.)  Pályázat kiírása a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói 

állására 

 

20.)  A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár intézményvezetői feladatainak 

ellátására való megbízás 

 

21.)  Jelzálog bejegyzési ügy Zárt ülés! 

 

22.)  Személyi ügyek Zárt ülés! 

 

23.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

24.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

25.)  Egyebek 

 

Gál Zsolt polgármester: Kéri a módosított napirend elfogadását.  

 

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

sorrendiségét. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 

 

2.)  A PROFORM Kft. javaslata az ecseri gázfogadó állomás áthelyezésére 

 

3.)  Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatója 

 

4.)  A Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatója 

 

5.)  Tájékoztató az Iskola üzemeltetésének átadásáról 

 

6.)  Ecseri Önkormányzati Konyha alakulásával kapcsolatos tájékoztató 

 Előadó: Gál Zsolt  polgármester 

 

7.)  Az étkezési térítési díjak meghatározása 
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8.)  Munkamegosztási megállapodás az Ecseri Polgármesteri Hivatal és az Ecseri 

Önkormányzati Konyha között 

 

9.)  A Maglódi Rendőrőrs új parancsnokának bemutatása 

 

10.)  A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása  

 

11.)  Lakás- és helyiség bérleti díjak megállapítása 

 

12.)  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

13.)  Az Andrássy utcai Óvoda SzMSz módosításának jóváhagyása 

 

14.)  Az Andrássy utcai Óvoda Házirendjének módosításának jóváhagyása  

 

15.)  Bp. XVII., Pesti út – Oszlop utca Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

16.)  Bp. XVII., Helikopter út – Újmajori út Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

17.)  Bp. XVII., Gyümölcsös dűlő – Pesti út Kerületi Építési Szabályzat véleményezése 

 

18.)  A FIX-Telekom  ajánlata WIFI szolgáltatásra 

 

19.)  Pályázat kiírása a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói 

állására 

 

20.)  A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár intézményvezetői feladatainak 

ellátására való megbízás 

 

21.)  Jelzálog bejegyzési ügy Zárt ülés! 

 

22.)  Személyi ügyek Zárt ülés! 

 

23.)  Beszámolók 

 a) Polgármesteri beszámoló   

 b) Bizottsági beszámolók 

 

24.)  Képviselői kérdések, vélemények 

 

25.)  Egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.) Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 

 

Méhész Pál ÖTE elnök, meghívott: A beszámolóhoz rövid kiegészítést fűz hozzá.  Az ő 

elnöki megbízatása november 28. lépett életbe; ekkor emelkedett jogerőre a cégbírósági 

határozat. Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára Pálfi Mátyás lett, Kozma László 
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maradt a parancsnok, és őt, Méhész Pált választották elnöknek. Az átadás-átvétel a távozó 

elnöktől Antali Gábortól még nem teljes, egyéb papírmunkák folyamatban vannak. A 

legfőbb dolgok megtörténtek, a banki hozzáférés megtörtént. Legfőbb feladatuk a taglétszám 

növelése, a vonuló képes tagok toborzása.  Ezzel telt az elmúlt év, ill. a tisztújítás történt 

meg. Az operatív munka most vette igazán kezdetét. A Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságtól kaptak egy autót. Ennek az autónak a tárolását kell megoldani. Az 

önkormányzati támogatás segítségével és a katasztrófavédelmi igazgatóságtól elnyert 

pályázati összeg segítségével gyarapszik az eszközkészletük. Viszont ezek elhelyezésére 

valamilyen helyiségre, szertárra is szükség lenne. Ezek megoldását tartja legsürgősebb 

feladatnak.  További célok, hogy más civil szervezetekkel való kapcsolatot szeretnék ápolni; 

különösen a Polgárőrséggel megerősíteni a kapcsolatukat. Jövőben szeretnének az egyesület 

részéről sokkal többet részt venni az önkormányzat által szervezett eseményeken, ill. önálló 

tűzoltó bemutatót és tag toborzást tartani. Kéri a képviselő-testületet segítségét a szertár 

kérdés és az autó tárolás megoldásában. 

 

Gál Zsolt polgármester: A kérés nem új a testület előtt, már Antali úr vezetése idején is 

felmerült, de már akkor jelezték, hogy erre egyelőre nem tudnak javaslatot adni.  

Lehetőségként felmerült a polgárőrség által használt garázs mögötti részen egy féltetős 

beálló kialakítása. Erről egyeztetni kell még. Végig kell gondolni a lehetőségeket, ill. a 

pályázatokon való részvétel lehet segítség. Valóban meg kell találni a megoldást, ez 

egyértelmű. 

 

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

elfogadásra javasolja a testületnek a Tűzoltó Egyesület tájékoztatóját. 

 

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

határozatot hozta: 

217/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester    

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: Megköszöni a szóbeli kiegészítést és a beszámolót. 

 

Méhész Pál  ÖTE  elnök, meghívott: Megköszöni a Testületnek az eddig nyújtott támogatását. 

18.07 órakor távozik az ülésről. 

 

2.)  A PROFORM Kft. javaslata az ecseri gázfogadó állomás áthelyezésére 

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: A másodszorra hozza a testület elé a gázfogadó 

áthelyezésének kérdését. Lényegében arról van szó, hogy a települést ellátó gázvezeték 

fogadó állomását áthelyeznék az önkormányzati tulajdonú területre, mely út besorolású. A 

cége a telephely korszerűsítése és bővítése folyamán a régi gázvezetéket és fogadót 

megszüntették, már elavult. A további bővítési munkálatok miatt szeretnék, ha a régi 

gázfogadó állomás áthelyezésre kerülne. Mivel számukra is fontos a település jövője, ezért a 

gázfogadó áthelyezésének munkálatait pénzügyileg finanszírozzák. Korszerű átadó állomást 

képzelnek el a területen. Az elképzelésüket tartalmazó térképet mellékeli, melyen 

berajzolták a régi és a tervezett új gázfogadó helyét. Ennek a költsége kb. 10-20 millió Ft. 
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Amennyiben megnyeri a testület támogatását, akkor elkezdhetnék ennek a szervezését; így 

üzembiztosabb lehetne a falu gázellátása. Előzetesen egyeztettek erről a TIGÁZ-zal. A 

tervezési, engedélyezési eljárást követően a kivitelezés költségeit is állják. Addig nyilván 

nem tesznek lépéseket, amíg a testület jóvá nem hagyja. 

 

Horváth Tamás képviselő: Ma délelőtt tárgyalta a Pénzügyi Bizottság a kérést, 3 igen 

szavazattal javasolja a testületnek, vizsgálja meg a műszaki feltételeket. 

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: Felajánlja Szabó István mérnök kollegája segítségét. 

 

Gál Zsolt polgármester: A műszaki feltételekről biztosan egyeztetni fognak, de nem 

decemberben, hanem januárban fogja majd keresni a műszaki ügyekkel foglalkozó 

kollegánk Önöket. Meg fogják tudni beszélni, milyen feltételek szükségesek a továbbiakban. 

A Bizottság javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

határozatot hozta: 

218/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a ProForm Kft. települési gázfogadó állomás áthelyezési 

kérelméről a műszaki feltételek tisztázását követően 

kíván dönteni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: Mihályfi úr jelezte neki, hogy még egy felvetése lenne a testület felé.  

Kérdés a képviselőkhöz: a meglévő napirend kiegészítéseként most tárja elő, vagy 

következő ülésre terjesszék elő? 

 

A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárul, hogy Mihályfi Árpád a PROFORM Kft. 

ügyvezetője a napirend kiegészítéseként kérelmét előterjessze. 

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: Nemrégiben volt egy sajnálatos tűzeset a PROFORM 

területén. Ennek okán olyan döntésre jutott, hogy a régi tűzcsapokat kicserélik. Ebből 

jelenleg 4 van, és szeretnének még egy új tűzcsapot kiépíteni. A régi csarnokhoz közelebb 

telepítenék. A tűzcsapok biztonságosabb ellátása miatt a jelenleginél háromszor nagyobb 

áteresztőképességű gerincvezetéket vinnének a focipályán a kerítés mellett. A testület 

hozzájárulása azért szükséges, mert a gerincvezeték a focipályán keresztül haladna. A 

PROFORM Kft. az új épület rendszert már behálózta új vízvezetékkel. De a biztonság 

növelése miatt az öreg csarnok sarkán elhelyeznének egy új tűzcsapot a saját területükön. 

Amennyiben hozzájárul a testület az új gerincvezeték építéséhez, akkor a mostani téli 

időszakban el tudnák végezni ezt a munkát. Most nincs használatban a pálya. 

 

Gál Zsolt polgármester: A vezeték a kerítés mellett, a régi kivágott nyárfák helyén haladna. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Ezek szerint a mi telkünkön menne át? Ha hozzájárulunk a 

PROFORM kéréséhez és áthelyeztetjük a gázfogadót, akkor ők „nyernek” egy üres telket.  

A mi területünk értékét viszont csökkenteni fogja. 
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Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: A mostani beékelődés megszűnése az új kerítés 

biztonságát is szolgálná. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Úgy látja, hogy az új vízvezeték csak a PROFORM-nak jó, 

mert az önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzés kerül. 

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: A PROFORM Kft-ben egyedüli tulajdonos. Mindig 

azon igyekszik, hogy a cég fejlődésén kívül a település érdekeit is szem előtt tartsa. 

Korábban a POLITOYS nem tudott semmi árbevételt produkálni az önkormányzatnak. A 

PROFORM-nál most 240 ember dolgozik. A településnek egy fontos része; a dolgozók 

negyede ecseri lakos. Éves szinten 24 millió Ft-ot fizetett be iparűzési adóba. Úgy gondolja, 

hogy a település érdeke is, hogy egy ekkora cég fejlődni tudjon. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ennek a kérésnek ugyanaz a menete, hogy megvizsgáljuk és 

megbeszéljük a műszaki tartalmát. Először szóban, utána írásban. Lehetőség szerint a 

következő ülésre konkrétumok birtokában már dönteni tud a testület. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Nem cél, hogy gátoljuk a PROFORM  Kft. fejlődését. 

 

Szabó István  PROFORM Kft. mérnök, meghívott: Kiegészítésként annyit fűzne a témához, 

hogy szerencsés lenne minél korábban dönteni a kérdésben. Még mielőtt el kezdenek focizni 

a pályán, addig el tudnák végezni a munkát.  

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: A jelenlegi tűzi-vízvezeték az öregcsarnokon keresztül 

megy, ami ellen a tűzoltóságnak nincs ellenvetése. De a már említettek miatt szeretnék a 

biztonságosabb működéshez biztosítani az új vezetéket. Egyébként a szolgalmi jog bejegyzés 

az új vezeték miatt nem okozna gondot, ha a focipálya kérdésében a döntést előbbre tudnánk 

hozni. De ez most nem téma. Nekik a régi csarnok átalakítása lenne igazán a legszükségesebb. 

A korszerűsítési munkákkal egy időben szeretnék rendezni a már említetteket. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy a PROFORM Kft. az édesipari csomagolóanyag gyártásban európai szinten a 

3. helyen áll. Most 500 millió Ft-os beruházást hajtanak végre; új technológiák és gépek 

beszerzése van folyamatban. Az ő érdekük is a jó kapcsolat, Szívesen szeretne együttműködni 

a testülettel. A sportegyesülettel is jó lett a kapcsolat, a jó hangulatú családi napon. A 

sportegyesület Proform-Ecser nevet is viselhetné. Logo és támogatás is lenne.  

 

Szabó István  PROFORM Kft. mérnök, meghívott: A tűzoltók is ezt a helyszínt javasolják. 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Melyik ponton lenne a tűzcsap? Nem lenne balesetveszélyes? 

 

Szabó István  PROFORM Kft. mérnök, meghívott: A mi területünkön lenne a tűzcsap, a jobb 

sarkán.  

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: Oltási lehetőséget biztosítana a családi házak felé is. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

219/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a ProForm Kft.-nek a Sportpályán létesítendő tűzivíz 

vezeték elhelyezési ügyében a műszaki feltételek 

tisztázását követően kíván dönteni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: Több lakossági panasz érkezett hozzá a Pro-form Kft. kéményével 

kapcsolatban. Kérdése, hogy mi a helyzet? 

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: Vannak olyan szituációk, amikor folyamatosan 

vegzálnak minket, jelentgetnek. Többször több millió Ft-ba került ez a cégnek. Mi elhoztunk 

egy jegyzőkönyvet, amit a kollega át fog adni, amelyet szeretne, hogy mindenki ismerje meg.  

A kazánt a Lepsényi telephelyükön kiöregedett fákkal, raklapokkal fűtik. 5 méter 

magassággal megemelte a kéményt, az adott lakások kéményének magasságáig emelték meg. 

A Környezetvédelmi Felügyelőség nem bejelentett időpontban ellenőrzést tartott, mindent 

rendben talált. Fa tüzelés történik. Van egy lepsényi terület, az ott kiöregedett fákkal tüzelnek, 

próbálják ezzel csökkenteni a költségüket. A füstölő kémény nem csak náluk van, és nem 

csak ők tüzelnek fával. 

 

Gál Zsolt polgármester: Más kérdés van-? Köszöni, hogy eljöttek, és fogják keresni a műszaki 

ügyekben. 

 

Szabó István  PROFORM Kft. mérnök, meghívott: A kazán gyakorlatilag az üzemcsarnok 

fűtését és a dolgozók használati melegvíz ellátását biztosítja. Téli időszakban muszáj fűteni, 

nem kiváltható, Nem fűtik túl a kazánt, csak 60 fokon tartják a vizet, úgy van kiépítve a 

rendszer is.  

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: Ha a régi csarnokot kiváltanák hideg raktárrá, akkor 

szükségtelenné válna a kazán. A futballpálya megvásárlása esetén tudnának új csarnokot 

építeni. Azzal előrelépés lenne, a szomszédok és a község elfogadná a jelenlétüket. A békés 

együttélést szeretné, konstruktív kapcsolatokat, 

 

Szilágyi Károly alpolgármester: Raklappal fűtenek? A raklap mennyiség mekkora? Neki a 

mennyiség tűnik nagyon soknak. 

 

Mihályfi Árpád ügyvezető, meghívott: Nem elegendő a raklap, ezért kell 7 hektár területről, 

amely egy régi laktanya, az ott lévő fákat ideszállítani. 25-30 éves fák, főleg ezzel fűtenek, 

nem raklappal. Szívesen meghívja a testületet egy üzemlátogatásra. Igyekeznek a nemzetközi 

normákat betartani. Az egyetemről is járnak ide tanulók, bemutatják a technológiát. Szívesen 

csinálnak egy nyílt napot. 

 

Mihályfi Árpád és Szabó István 18.35 órakor távozik. 
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3.)  Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület tájékoztatója 

 

Császár Zoltán elnök, meghívott: Örömmel vette, hogy beszámolhat. Írásbeli előterjesztését 

kiegészíteni nem kívánja, válaszol a kérdésekre. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő:  Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a tájékoztatót. 

 

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

határozatot hozta 

220/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő 

Egyesület 2016. évi tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszöni szépen a munkát, reméli, hogy hasonló támogatásban tudja 

részesíteni az egyesület a jövőben is a művelődési házat, mint az idén. A falu területén a 

fásítás tovább folyhat. 

 

 

4.) A Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatója 

 

Kiss Katalin mb. igazgató, meghívott: Elküldte mellékletekkel együtt a beszámolóját.  

 

Gál Zsolt polgármester: Felénk csak tájékoztató, KLIK, Tankerület felé beszámoló 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a 

tájékoztatót. 

 

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

határozatot hozta 

221/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Laky Ilonka Általános Iskola tájékoztatóját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Kiss Katalin mb. igazgató, meghívott: Köszöni a támogatást. 

 

 

5.) Tájékoztató az Iskola üzemeltetésének átadásáról 

 

Gál Zsolt polgármester: Részben érinti a téma az előző napirendi pontot. Az iskola átadásáról 

döntött a kormányzat, jan. 1-től történik meg. Az előző testületi döntéseinknek megfelelően 

nem adunk át minden helyiséget. Az aláírás a mi részünkről már megtörtént, a Tankerület 

részéről holnap. Marad vagyonkezelésre is az önkormányzatnál a konyha, az ebédlő, az 

ebédlő előtti kézmosó és mellékhelyiség, a büfé, az udvari raktárak. ill. a könyvtár. Az egész 

épület az önkormányzat tulajdonában marad, vagyonkezelési jogot fognak bejegyeztetni a 
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többire. Az első körben az volt a fontos, hogy az összes Tankerülethez kapcsolt intézményi 

megállapodás megszülessen. A következő hónaptól ki fogja fizetni a biztosítási díjakat, ki 

fogja kezelni az épületet, a külső szolgáltatókkal ki tartja a kapcsolat. Ezek átkerülnek a 

tankerülethez. Tegnap beszélgettek a környékbeli alpolgármesterekkel és polgármesterekkel. 

Valószínűleg a hozzáállásunk nem fog változni, a mi gyerekeink járnak ide. Elvileg a 

Tankerületnek is lesz pénze a fenntartásra. Egy éves megbízást ad a Tankerület az EKO Kft-

nek. Ők fogják ellátni a takarítást, és a kisjavításokat. Karbantartási feladatok vannak. Egy 

évig marad így, a következő év felállását nem tudják. Ez kényelmesebb és 

költséghatékonyabb nekik, mint egy ismeretlen külső céggel.  Nekünk rugalmasabb, hiszen 

helyben vannak. Átalánydíjas szerződés lesz köztük. További részletek menet közben 

alakulnak. Kérdés van-e? Ez csak tájékoztató volt, nem kell szavazni. 

 

 

6.) Ecseri Önkormányzati Konyha alakulásával kapcsolatos tájékoztató 

 

Gál Zsolt polgármester: A rendkívüli ülésen döntöttünk, mi lesz a konyha további feladata és 

sorsa. Jan. 1-től nem finanszírozzák az eddigi módon, önkormányzati szakfeladat volt. Önálló 

intézmény lett. Az iratokat elkészítettük, felterjesztettük. Ha minden rendben van, akkor 

továbbítják a NAV-nak, adószám kiadásra kerül sor. Az új intézmény indul január 1-én. Kb. 

fél éve van a konyhai dolgozóknak bizonyítani, önálló intézményként megállják a helyüket. 

Ez csak tájékoztató volt, nem kell szavazni. 

 

 

7.) Az étkezési térítési díjak meghatározása 

 

Gál Zsolt polgármester: A díjak meghatározását minden év decemberében teszi meg a testület, 

év közben is van rá lehetőség. A jelen állapot szerint – ebbe a díjba beleférünk. Nagy változás 

a napi működésben nem lesz. maradjanak a meglévő összegben, a féléves működés 

felülvizsgálatánál döntsünk újra. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Bizottsági döntés nem született, mert a Pénzügyi 

Bizottságtól vártak állásfoglalást. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek maradjon a jelenleg 

érvényes díj. 

 

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

határozatot hozta 

222/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem módosítja az étkezési térítési díjakat. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

8.) Munkamegosztási megállapodás az Ecseri Polgármesteri Hivatal és az Ecseri 

Önkormányzati Konyha között 

 

Gál Zsolt polgármester: Mint önálló intézménynek, a Konyhának együttműködési 

megállapodást kell kötnie a Polgármesteri Hivatallal pénzügyi kérdésekben. Eddig is a 
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Polgármesteri Hivatal látta el azokat a feladatokat, melyek le vannak írva. Amiben változás 

van, azok az élelmezésvezetői feladatok van. A megállapodásban a feladatai bővülnek. Ez egy 

általános feladat lista, ezt kell ellátni a konyhának. Azért nem vittük a rendkívüli ülésre, mert 

bizonytalan volt, hogy meg tudjuk alapítani a konyhánkat. Ezért most tárgyaljuk. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja elfogadni a 

munkamegosztási megállapodást. 

 

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

határozatot hozta 

222/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Ecseri Polgármesteri Hivatal és 

az Ecseri Önkormányzati Konyha közötti 

együttműködési megállapodást. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

18.51. Földváryné Martinovics Mónika és Kiss Katalin elhagyja a termet. 

Megérkezik Zahorecz Sándor rendőrkapitány és Bába János őrsparancsnok 

. 

 

9.) A Maglódi Rendőrőrs új parancsnokának bemutatása 

 

Gál Zsolt polgármester: A mai ülésen a maglódi rendőrőrs ügyét is napirendre vették. 

 

Zahorecz Sándor r. alezredes Monori rendőrkapitány, meghívott: A polgármester urat 

tájékoztatta arról, hogy 2016. dec. 1-én vezető váltás volt a Maglódi Rendőrőrsön.  Nem 

szeretné indokolni ezt, a törvény szerint nem is kell. Úgy gondolta, az elmúlt hónapokat 

követően vezető cserére van szükség. Főkapitánynak jelentette, aki az ő hatáskörébe leutalta, 

Körmöndi Bernadett őrnagy asszony vezetői kinevezését visszavonta.  Bába János őrnagyot 

bízta meg az őrs vezetésével. Körmöndi Bernadettel szemben sem szakmai, sem személyi 

kifogása nem volt, de változásra volt szükség. Reméli, hogy mindenki megelégedésére fog 

szolgálni a váltás. 

 

Bába János r.őrgy. Maglódi Rendőrőrs parancsnoka, meghívott: 1990-ben szerelt fel a 

rendőrséghez. Először a VIII. kerületben volt járőr 1996-ig. Áthelyezéssel a Monori 

Rendőrkapitányságra került, különböző feladatokat látott el. Gyömrőn volt járőrvezető, 

Péteriben körzeti megbízott. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, utána ügyeletes tiszt volt, 

2012-től a Vecsési Rendőrőrsön rendészeti alosztályvezető őrsparancsnok helyettes. 

December 1-től a Maglódi Őrsöt vezeti. Közel 20 éves pályafutása van a monori körzetben, 

ismeri a maglódi és ecseri területet. Jó szakmai munka folyt az őrsön, minél kevesebb 

bűncselekmény és baleset legyen. Kéri, bizalmukkal támogassák őket. Kérdéssel, kéréssel 

forduljanak hozzá. 

 

Gál Zsolt polgármester: Előzetesen tájékozódott, hogy az iskolarendőr program marad, Ulicza 

Balázs körzeti megbízott továbbra is ellátja a szolgálatot. Kérése: Váljon külön az ecseri és a 

maglódi körzeti megbízott személye. 
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Dr. Gózony Gábor képviselő: Fontosnak tarja, hogy tudjon is a körzeti megbízott Ecseren 

szolgálatot teljesíteni. Az elmúlt pár évben jó volt a kommunikáció, maradjon a lendület. 

 

Zahorecz Sándor r. alezredes, rendőrkapitány meghívott: Nem szeretnének törést a munkában. 

A terület nem terhelt bűnügyileg. Nagyon jó az eredményekben a térség. Komoly feladat, 

hogy szinten tudjuk tartani ezt a jó pozíciót. Elértünk egy színvonalat, kemény munka lesz, 

hogy maradjon is. Az őrsparancsnok és az ő részéről is ezt szeretné tartani. Érti a körzeti 

megbízottra vonatkozó igényt. A körzeti megbízottnak a szolgálati idejét itt kell töltenie, 

amennyire van erre lehetőség. Az ő dolguk, hogy szolgálat-szervezést hogyan tudják 

teljesíteni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Esemény mentes szolgálatot kíván a rendőröknek. 

18.59. perckor szünetet rendel el. 

 

Az ülés 19.12-kor folytatódik. 

 

 

10.) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az anyag kiküldésre került, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyöntetűen javasolja a testületnek a 

módosítást. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

 

ECSER NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2016.(XII.14) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 
4/2016. (II.25.) A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L. 

 

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

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

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

 

1.§. A 4/2016.(II.25.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint 

módosul: 

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 
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 459.172 e Ft bevételre 

 

 459.172 e Ft kiadásra  m ó d o s í t j a . 
 
A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat:                350.378 eFt-ban 

   az államigazgatási feladatokat:  70.642 eFt-ban 

 

          állapítja meg. 

 

 
 

A kiadáson belül az általános tartalékot: 21.485 e Ft-ra 

 fejlesztési céltartalékot:      871 e Ft-ra 

 

    m ó d o s í t j a. 
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2.§. A 4/2016.(II.25.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint 

módosul: 

 

 

Az önkormányzat kiadásain belül: 

 

 

              eFt összegre 

 

- személyi jellegű kiadásokat 150.992 

- munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót 38.752 

- dologi kiadásokat 136.902 

- ellátottak pénzbeli ellátásait 9.832 

- egyéb működési célú kiadásokat 49.638 

- felújításokat 6.583 

- beruházási kiadásokat 24.736 

- egyéb felhalmozási kiadásokat 2.838 

- finanszírozási kiadásokat 5.334 

 

 

 

 

m ó d o s í t j a. 

 

 

 

3.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Gál Zsolt sk.   Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 
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A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK 
 

Működési célú költségvetési támogatások     3.008 eFt-ra 

Felhalmozási célú költségvetési kiadások        992 eFt-ra 

Elszámolásból származó bevételek      2.807 eFt-ra 

Működési célú támogatások ÁH belülről              22.468 eFt-ra 

Intézményi működési bevételek               48.593 eFt-ra 

Működési célú átvett pénzeszközök      2.580 eFt-ra 

2015. évi maradvány igénybe vétele működési célra            58.029 eFt-ra 

 

 

   Bevételek összesen:     459.172 eFt-ra 

 

           m ó d o s u l 

. 

 

 

 

 

          részletező táblázat 

az 1.sz. 

          melléklet egyes 

pontjaihoz 

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások: 
 

2016. X. hóig bérkompenzáció + járulékok              1.618 eFt-ra  

 

Költségvetési és kiegészítő támogatások összesen:    3.008 

eFt-ra 

 

 

 

m ó d o s u l 

. 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 

 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatások:     954 eFt-ra 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:   992 eFt-ra 

m ó d o s u l 

. 
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2.sz. melléklet 

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

 
      

Előirány-

zat 

csoport 

száma 

Kiemelt 

előirány

zat 

száma 

Intézmény, 

Szakfeladat 

neve 

Előirányzat 

csoport 

Kiemelt 

előirányzat 

Kiadás  

eFt 

  Polgármesteri Hivatal (011130)  
1   Működési kiadások  
 1.Á.   Személyi juttatások 44.840 
 2.Á.   Munkaadókat terh.jár. 11.876 
 3.Á.   Dologi kiadások 13.097 

2   Beruházások  234 
      

  Országos és Helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenység (016020) 

 

1   Működési kiadások  
 1.Á.   Személyi juttatások 460 
 2.Á.   Munkaadókat terh.jár. 124 

 3.A.   Dologi kiadások 11 
      

2. sz. melléklet összesen: 70.642 

eFt-ra 

 módosul 
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3.sz. melléklet 

Önállóan működő intézmények 
Előirány-

zat 

csoport 

száma 

Kiemelt 

előirány

zat 

száma 

Intézmény, 

Szakfeladat 

neve 

Előirányza

t csoport 

Kiemelt 

előirányzat 

Kiadás  

eFt 

      
  Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások 

(091110) 

 

1   Működési kiadások  
 1.K.   Személyi juttatások 20.032 
 2.K.   Munkaadókat terh.jár. 5.338 
      

  Andrássy utcai Óvoda szakmai kiadások 

(091110) 

 

1   Működési kiadások  
 1.K.   Személyi juttatások 41.700 
 2.K.   Munkaadókat terh.jár. 11.273 
      
  Művelődési ház (082092)  

1   Működési kiadások  
 1.K.   Személyi juttatások 7.061 
 2.K.   Munkaadókat terh.jár. 1.899 
 3.K.   Dologi kiadások 14.865 

2   Beruházás  3.525 

3. sz. melléklet összesen: 119.137 

eFt-ra 

módosul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.sz. melléklet 
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Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 

 
Előirány-

zat 

csoport 

száma 

Kiemelt 

előirány

zat 

száma 

Intézmény, 

Szakfeladat 

neve 

Előirányzat 

csoport 

Kiemelt 

előirányzat 

Kiadás  

eFt 

      
  Város-és községgazdálkodás (066020)  

1   Működési kiadások  
 1.K.   Személyi juttatások 1.150 
 3.K.   Dologi kiadások 17.680 
 5.K.   Műk.célú pe. átadás 40.421 
 6.K.   Fejl. célú pe. átadás 2.838 

3   Beruházás  18.083 
 

 

     

  Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,096015)  
1   Működési kiadások  
 1.K.   Személyi juttatások 5.355 
 2.K.   Munkaadókat terh.jár. 1.483 
 3.K.   Dologi kiadások 15.965 

3   Beruházás  65 
      

   Településüzemeltetés  
1   Működési kiadások  
 3.K.   Dologi kiadások 12.653 

3   Beruházás  448 
2   Felújítás  5.383 

      
   Háziorvosi szolgálat (072111)   

3   Beruházás  1.131 
      

   Települési támogatás (107060)   
1   Működési kiadások  

 4.K.   Ellátottak pénzbeli 

tám. 

9.832 

      
   Polgármesteri Hivatal (011130)   

3   Beruházás  1.029 
      

   Általános Iskola (alsó) (091220)   
1   Működési kiadások  
 3.K.   Dologi kiadások 14.477 



20 

 

 

      
      

   Általános Iskola (felső) (092120)   
1   Működési kiadások  
 3.K.   Dologi kiadások 13.451 

      
   Művelődési Ház (082092)   

2   Felújítások  0 
      
  Önkormányzatok elszámolása a központi kv-

sel (018020) 

 

1   Működési kiadások  
 7.K.   Áh-n belüli 

megelőlegezés 

5.334 

      
   Komplex környezetvédelmi programok 

(056010)  

 

1   Működési kiadások  
 3.K.   Dologi kiadások 250 
      

4.sz. melléklet összesen:   236.819 

eFt-ra 

módosul 
      

2-4.sz. melléklet összesen: 426.598 

eFt-ra 

módosul 
 

 

        részletező táblázat a 4. sz. 

melléklethez 

        Önkormányzathoz tartozó 

szolgálatok 

        és szakfeladatok 

 

 

Településüzemeltetés előirányzathoz: 

 

-Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020)      5.517 eFt-ra 

- Út-híd fejlesztés (045120)        1.401 eFt-ra 

 

 

     Összesen:    18.484 eFt-ra 
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          m ó d o s u l . 

 

 

         5. sz. melléklet 

 

Fejlesztés    

 

 

Község –és városgazdálkodás (066020) 

 Porszívó vásárlás 
18 

1956-os büszkeségpont emlékmű létesítése  
2.500 

Út-híd fejlesztés (045120) 

 Kerékpárút engedélyes terv + pályázat előkészítése 448 

Polgármesteri Hivatal (013350) 

 Átalakítási terv készítés pályázathoz 1.029 

telefonközpont, irodaszékek, polgárvédelmi fektető anyag 234 

Művelődési Ház (013350) 

 Konyhai gép vásárlása és kerti tűzrakóhely 71 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat + 

önrész 3.454 

 Háziorvosi szolgálat (013350) 

 Átalakítási terv készítés pályázathoz 1.131 

 Iskolai intézményi étkeztetés (096015) 

 Laptop vásárlás 65 

 

 Fejlesztés összesen: 24.736 eFt-
ra 

módosul 

 

 

 

 

 

 

Felújítás    

 

 

Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) 

 Szivattyú felújítása 
760 
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Művelődési Ház (082092) 

 Nagytermi parketta csiszolás, lakkozás + szegő 
0 

 

 Fejlesztés összesen: 6.583 eFt-
ra 

módosul 

 
 

 

 

11.) Lakás és helyiségbérleti díjak megállapítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A tavalyi évben nem javasoltuk emelni, jövőre az elmúlt évek 

inflációs mértékével emelni kell. 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság most nem javasolta a 

lakbérek emelését. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság hasonló határozatot hozott. 

 

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

határozatot hozta 

223/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem kívánja módosítani az önkormányzat tulajdonában 

lévő két szociális bérlakás bérleti díját. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013.(I.30.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Gál Zsolt polgármester: A kiküldött anyag szerint javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

 

Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet módosítást a kiküldött 

anyag szerint. 

 

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

alábbi rendeletet 

 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013. (I. 30.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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Ecser Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 

(4) bekezdés d, pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A rendelet 8. § (27) bekezdése hatályát veszti. 

 

2. §  

E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

Gál Zsolt       Barta Zoltán 

polgármester       jegyző 

 

 

 

13.) Az Andrássy utcai Óvoda Szervezeti Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

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

javasolja a Szervezeti Működési Szabályzat módosítását. 

 

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

határozatot hozta 

224/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Andrássy utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Durayné Környei Emese óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

14.) Az Andrássy utcai Óvoda  Házirendjének módosításának jóváhagyása 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: szintén elfogadásra javasolja egyöntetűen 

 

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

határozatot hozta 

225/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Andrássy utcai Óvoda Házirendjének módosítását. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Durayné Környei Emese óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

15.)  Bp. XVII., Pesti út – Oszlop utca Kerületi Építési Szabályzat 

véleményezése 

 

Gál Zsolt polgármester: Elküldtük a főépítész úrnak az anyagot. 
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Barta Zoltán jegyző: Főépítész úr elküldte a javaslatát a testület részére. A 14. eredeti számon 

van, a szabályozási terület szerkezeti kapcsolatban nincs Ecserrel. A véleményezési eljárásban 

Ecser vegyen részt. A Kucorgó tér rendezéséről van szó. Bizottsági ülésen javasolta, hogy a 

Kucorgó tér rendezése során balra kanyarodó sávot alakítsanak ki. Jelenleg nagyon sokat kell 

várakozni, a szemközti irányból közlekedők miatt is. A Pesti útra a központ felé könnyebben 

be tudnánk jutni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Ez nem kötelező érvényű, csak javaslat. A főépítész véleményt, 

kiegészítve a jegyző úr által elmondottakkal teszi fel szavazásra. 

 

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

határozatot hozta 

226/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Budapest Főváros XVII. kerület, Pesti út – Oszlop utca – Anna utca – Szőlőtőke utca 

(127594/4) – Sisakos sáska utca (127592/12) által határolt területre vonatkozó Kerületi 

Építési Szabályzat (KÉSZ) véleményezése során javasolja Budapest XVII. kerület 

Önkormányzatának, hogy a Kucorgó tér rendezése során a Zrínyi utcából a Pesti útra, a 

kerületközpont irányába  kanyarodó gépkocsik számára balra kanyarodó sávot alakítson ki. 

A tervezett fejlesztéshez kapcsolódó szabályozással szemben kifogással nem él. A további 

eljárásban Ecser Nagyközség Önkormányzat részt kíván venni. 

Kérjük figyelembe venni Ecser Nagyközség hatályos településrendezési eszközeit. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. december 24. 

 

 

16.) Bp. XVII., Helikopter út – Újmajori út Kerületi Építési Szabályzat 

véleményezése  

 

Barta Zoltán jegyző: Gubán Sándor főépítész úr javasolja, hogy területre készítendő KÉSZ 

kidolgozása során a Budapest Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 

308/2015.(11.18.) számú határozatában foglaltakat figyelembe kell venni. 

A Helikopter út környezetére készítendő szabályozás kezelje az OTrT-nek megfelelő 

nyomvonalú 31 sz. térségi jelentőségű főútvonal bevezetésének hatásait, tartsa be 

követelményeit, a tervezett funkciók és védelmi előírások ne lehetetlenítsék el annak 

megvalósíthatóságát. Ennek elhagyása az "alternatív nyomvonal" kifejezésre hivatkozva nem 

fogadható el. 

Ecser Nagyközség hatályban lévő településrendezési eszközei a BATrT-nek megfelelőek, 

azokat figyelembe kell venni ezért az OTrT-vel összhang hiánya miatt a tervezés során, a 

véleményezés előtt egyeztetni kell. 

Hangsúlyozottan részt vegyünk az további eljárásban. 

 

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

határozatot hozta 

227/2016.(XII.14.) sz. határozat 
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Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVII. kerület, 

Helikopter út – Újmajori út – Ek területfelhasználási egység határa – Lőrinci út által határolt 

területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) véleményezése során javasolja 

Budapest XVII. kerület Önkormányzatának, hogy a területre készítendő KÉSZ kidolgozása 

során a Budapest Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 

308/2015.(11.18.) számú határozatában foglaltakat figyelembe kell venni. 

A Helikopter út környezetére készítendő szabályozás kezelje az OTrT-nek megfelelő 

nyomvonalú 31 sz. térségi jelentőségű főútvonal bevezetésének hatásait, tartsa be 

követelményeit, a tervezett funkciók és védelmi előírások ne lehetetlenítsék el annak 

megvalósíthatóságát. Ennek elhagyása az "alternatív nyomvonal" kifejezésre hivatkozva nem 

fogadható el. 

Ecser Nagyközség hatályban lévő településrendezési eszközei a BATrT-nek megfelelőek, 

azokat figyelembe kell venni ezért az OTrT-vel összhang hiánya miatt a tervezés során, a 

véleményezés előtt egyeztetni kell. 

 

A további eljárásban Ecser Nagyközség Önkormányzat részt kíván venni. 

Kérjük figyelembe venni Ecser Nagyközség hatályos településrendezési eszközeit. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. december 25. 

 

 

17.) Bp. XVII., Gyümölcsös dűlő – Pesti út Kerületi Építési Szabályzat 

véleményezése  

 

Gál Zsolt polgármester: A vizsgált terület a volt Rákos-völgye TSZ mögötti rész. Gazdasági 

övezetbe szeretnék besorolni. Ebben kifogásunk nem nagyon lehet. továbbra is vegyen részt 

az önkormányzat az eljárásban 

 

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

határozatot hozta 

228/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVII. kerület, 

138659/2 hrszú. út (Gyümölcsös dűlő) – belterületi határ – Pesti út – Ev övezethatár – 

138660/55 hrszú. telek által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 

véleményezése során kéri figyelembe venni Ecser Nagyközség hatályos településrendezési 

eszközeit. 

A további eljárásban Ecser Nagyközség Önkormányzat részt kíván venni. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2016. december 30. 

 

 

18.) A FIX-Telekom  ajánlata WIFI szolgáltatásra 

 

Gál Zsolt polgármester: Azzal az ajánlattal fordultak önkormányzatunkhoz, hogy antenna 

helyet biztosítsunk. Ingyenes, teljes településre kiterjedő wifi szolgáltatást biztosítanának. 

Maga az elképzelés nem rossz, de a részleteket meg kellene ismerni. Pontosítsunk, hogy hová 

és milyen hálózatot akarnak. Ha hozzájárulunk és több tornyot építenek, az nem szerencsés. 
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Horváth Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a testületnek, 

hogy  a döntés előtt egyeztessen a polgármester- az ajánlatot adó céggel. 

 

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

határozatot hozta 

229/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

felkéri a polgármester, hogy egyeztessen a FIX Telekommal. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 

 

 

 

19.) Pályázat kiírása a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár 

igazgatói állására 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Az Oktatási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 

javasolja a testületnek a pályázat kiírását. 

 

Gál Zsolt polgármester: Pontosítani kell, mikor írjuk ki a pályázatot. Decemberben vagy 

január elején írjuk ki? Onnan számítódik a 30 nap. A megjelenéstől számított 30 napot kell 

számolni.  Ha most, akkor két ünnep között. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Nem gond, ha a két ünnep között van. 

 

Gál Zsolt polgármester: Most rögtön írjuk ki, vagy később? Állást keres valaki januárban, 

vagy két ünnep között? Ha december 23-án megjelenik, kevesebb idő lesz a pályázatra.  

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: Gyakorlatilag csak februárban fogunk dönteni. 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: Nem biztos, hogy olyan személy kell, akinek nincs állása. A két 

ünnep között lehet, hogy jobban lesz ideje valakinek nézelődni.  

 

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

határozatot hozta 

230/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az előterjesztés szerint pályázatot ír ki az Ecseri Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 

Könyvtár igazgatói állásának betöltésére. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő a pályázatok leadására: 2017. február 10. 

 

 

20.) A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár intézményvezetői 

feladatainak ellátására való megbízás 

 

Gál Zsolt polgármester: Az intézmény vezetője Dévényi Gáborné kérte áthelyezését 2017. 

január elsejétől.  I.2-től Kata nincs. Március elején tud legkorábban kezdeni valaki. vagy 

felmondási idő kitöltése miatt két hónap után tud munkába állni. Javasolja, hogy az állás 

betöltéséit lássa el a feladatot a megbízott vezető. 
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Szeverné Csekei Csilla képviselő: Kun Attilát javasolja megbízott intézményvezetőnek. Az új 

igazgató munkába állásáig lássa el a feladatot.  

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: 8 órában az EKO Kft-ben, 4 óra a művelődési házban. 12 órát 

fog naponta dolgozni. 

 

Gál Zsolt polgármester: Előzőleg is így működött. A Kata is így kezdte a pályafutását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett – az alábbi 

határozatot hozta 

231/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Kun Attilát megbízza a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói 

feladatainak ellátásával 2017. január 1. és 2017. február 28. közötti időszakra. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Kun Attila mb. igazgató 

Határidő: 2017. február 28. 

 

 

 

 

23.)         Beszámolók 
 

b) Bizottsági beszámolók 

 

Szeverné Csekei Csilla képviselő: A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra két 

pályázat érkezett Az Oktatási és Szociális Bizottság 10 eFt/hó támogatást szavazott meg 

fejenként. Szociális tűzifára 20 kérelem érkezett be, mindenkinek 1 köbméter fát tudtak adni. 

 

Horváth Tamás képviselő:  A Pénzügyi Bizottságnak olyan napirendi pontja nem volt, 

amelyet a jelen testületi ülésen ne tárgyaltak volna. 

 

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

határozatot hozta 

236/2016.(XII.14.) sz. határozat 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elfogadja az Oktatási és Szociális Bizottság beszámolóját 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

24.)       Képviselői kérdések, vélemények 

 

Dr. Gózony Gábor képviselő: A Petőfi u. 41. szám alatti ingatlan eladási hirdetményéről 

érdeklődik. 

 

Gál Zsolt polgármester: Most nem engedte a karácsonyi Cserfába beletenni. A januáriba 

beteszik. Jeleztük, egyeztessen az érdeklődőkkel Dr. Gózony Gábor képviselő. 
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