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Jegyzőkönyv
Készült: az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-én
18:05 órai kezdettel megtartott soros üléséről.
Ülés helye:

Rábai Miklós Művelődési Ház Házasságkötő Terme

Jelen vannak:

Gál Zsolt polgármester
Barta Zoltán jegyző
Dr. Gózony Gábor, Dr. Kóspál Lajos, Szilágyi Károly,
Szilágyi Szilvia képviselők
Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető
Török Ildikó jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:
Meghívottak:

Szeverné Csekei Csilla és Horváth Tamás képviselők
Béres Károlyné főmunkatárs
Kun Attila mb. művelődési ház igazgató
2 fő ecseri lakos

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket és napirend előtt külön köszönti Béres
Károlynét az Ecseri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának főmunkatársát, akinek
nyugdíjba vonulása alkalmából megköszöni a munkáját.
Barta Zoltán: Köszöntjük a testületi ülésen kolleganőnket, aki igénybe veszi a negyven év
jogosultsági idő alapján járó kedvezményt és nyugállományba vonul december végével.
Kedves Magdika! Köszönjük megbízható lelkiismeretes, sokrétű munkáját, melyet mindig
precízen, kitartással végzett. Magdikának élete során három munkahelye volt. A GELKAnál kezdett dolgozni 1976-ban, majd 1984-től a közigazgatási pályára lépett, Tápióságon a
Községi Tanács VB-nél helyezkedett el, majd 2008. óta a mi Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatalában dolgozik. Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Béres Károlyné 18.10 órakor távozik az ülésről.
Gál Zsolt: Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. Szeverné Csekei Csilla és
Horváth Tamás előre jelezték, hogy betegség miatt nem tudnak részt venni az ülésen.
Ismerteti a javasolt napirendi pontokat:
1.) Közmeghallgatás
2.) Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója
3.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
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4.) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet
5.) A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet
6.) Bp. főváros XVII. kerület közigazgatási területére vonatkozó Rákosmente
7.) Budapest főváros XVII. ker. Ferihegyi út - Bánya part közötti terület
8.) Budapest. főváros XVII. ker. Pesti út – Sisakos sáska utca közötti terület
9.) Budapest Főváros XVII. kerület Rózsahegy utca – Erdő utca közötti terület
10.) Pályázat benyújtása óvodabővítésre
11.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása hulladékgazdálkodási közbeszerzés tárgyában
12.) Laky Ilonka Általános Iskola beiskolázási körzet meghatározására javaslat
13.) A település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a
fizetendő díjakról szóló rendelet I. körös egyeztetése
14.) Ecseri Önkormányzati Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási
megállapodás módosítása
15.) Ecseri polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
16.) Rábai Miklós Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat felhasználása
17.) EKO KFT traktor beszerzésének ügye
18.) Önkormányzati bérlakások kémény felújítása
19.) Rendőrség év végi támogatása
20.) Andrássy utcai Óvoda óvodatitkári álláshely betöltéséről döntés
21.) Beszámolók
22.) Képviselői kérdések, vélemények
23.) Egyebek
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat és azok
sorrendiségét.
Elfogadott napirendi pontok:
1.) Közmeghallgatás
2.) Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója
3.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
4.) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet
5.) A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet
6.) Bp. főváros XVII. kerület közigazgatási területére vonatkozó Rákosmente KÉSZ
7.) Budapest főváros XVII. ker. Ferihegyi út - Bánya part közötti terület KÉSZ
8.) Budapest. főváros XVII. ker. Pesti út – Sisakos sáska utca közötti terület KÉSZ
9.) Budapest Főváros XVII. kerület Rózsahegy utca – Erdő utca közötti terület KÉSZ
10.) Pályázat benyújtása óvodabővítésre
11.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása hulladékgazdálkodási közbeszerzés tárgyában
12.) Laky Ilonka Általános Iskola beiskolázási körzet meghatározására javaslat
13.) A település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a
fizetendő díjakról szóló rendelet I. körös egyeztetése
14.) Ecseri Önkormányzati Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási
megállapodás módosítása
15.) Ecseri polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
16.) Rábai Miklós Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat felhasználása
17.) EKO KFT traktor beszerzésének ügye
18.) Önkormányzati bérlakások kémény felújítása
19.) Rendőrség év végi támogatása
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20.)
21.)
22.)
23.)

Andrássy utcai Óvoda óvodatitkári álláshely betöltéséről döntés
Beszámolók
Képviselői kérdések, vélemények
Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása

1.) Közmeghallgatás
Gál Zsolt polgármester: Minden évben jogszabályi előírás alapján egy alkalommal a
képviselő-testületnek közmeghallgatást kell tartani, valamint lakossági szinten falugyűlésen
beszámol a testület. A falugyűlést tavasszal májusban, míg a közmeghallgatást ősszel
szoktuk megtartani. A jelenlévőkhöz intézi a felhívást: Kéréseket, felvetéseket kíván-e
valaki feltenni?
Ónódi Béla települési lakos: Első kérdésem a 2016. júniusi képviselő-testületi
jegyzőkönyvben szereplő döntés végrehajtásával kapcsolatos. A jegyzőkönyvben szereplő
döntésnek megfelelően, a Hunyadi utca 19. szám alatti önkormányzati ingatlan és az
általános iskola ingatlana közé (miután a két ingatlant össze kellett vonni) egy vaskaput
kellett építeni azért, hogy katasztrófa esetén meg lehessen közelíteni az iskolai kazánt. 15
hónap telt el a döntéshozatal óta. Kérdezem, mikor kerül végrehajtásra ez a döntés?
Második kérdésem is egy 2016-os testületi jegyzőkönyvhöz kapcsolódik. A határozatban
arról szól a döntés, hogy a HUNGARO-CONTROLL-tól pályázaton nyert 2,5 millió forint
és az önkormányzati 2,5 millió forint önrészből játszótér felújítás lesz. Kérdem, hogy mikor
kerül felhasználásra ez, a döntésben szereplő 5 millió forint? Egy homokozó keret
felújításán és annak homokkal való feltöltésén valamint az iskolai játszótér
gyöngykavicsozásán kívül egyéb felújítás, beruházás a játszótéren nem látható.
Gál Zsolt polgármester: A 2016. júliusában a két ingatlan között megépült az előírásoknak
megfelelő vaskapu, úgy ahogy azt a Katasztrófavédelem kérte. Megjegyzem az előírás nem
az volt, hogy teherautó bejáratot kell építenünk, a tűzcsaptól gyalogos megközelíthetőséget
kellett biztosítani. A tűzoltók megfelelőnek tartották a két ingatlan közötti átjárhatóság
biztosítását. Ki is adták az engedélyt.
A második kérdésre a következőket tudom elmondani: az előírások szerint a játszótéren nem
lehet lépcső, vízmosás. Ezért át kellett alakítani úgy a játszóteret, hogy a foci pályáról
lezúduló víz miatt kialakult lépcsőzetes talaj egyenletes legyen. Valamint a szintén ezen a
területen lévő emésztő aknát meg kellett szüntetni. A focipályáról leömlő víz becsövezve
került elvezetésre, ezt követően a gyöngykavics alá megfelelően aládolgozott talajszintet
kellett kialakítani. Több játszóeszköz került beszerzésre nem csak az említett 1db és
telepítésre: új homokozó, libikóka, mókuskerék, egyszemélyes rugós játék, négy személyes
rugósjáték, 3 sportszer, mászó-vár tető-, és csúszda-csere történt, valamint egy régi
homokozó is felújításra került.
Tatár Dóra települési lakos: Az Arany János utcai vízvezeték cseréjével kapcsolatban lenne
kérdésem. Nem értem pontosan mit jelent az, hogy nem kerül pénzbe az önkormányzatnak
ez a munka. Mit jelent, hogy a bérleti díjból lesz letudva? Kit terhel a karbantartási, javítási
költség?
Gál Zsolt polgármester: Pénzmozgással nem jár, nem utalunk át pénzt, mert a bérleti díj
terhére végeztetjük el ezt a munkát. A költségvetésünket nem terheli. A hibaelhárítás,

4

kisjavítás a DPMV KFT. költsége a karbantartás pedig Önkormányzati feladat, amelyet a
DPMV ZRT. végez el előre egyeztetett módon. A bérleti díjat évek óta felújításra fordítjuk.
Tatár Dóra települési lakos: A másik kérdésem az energetikai pályázattal kapcsolatos,
melyben a hivatal, a rendelő, az iskola, az EKO épülete kerül szigetelésre. Az épületek
honlapon szereplő adataiból megállapítottuk, hogy a pályázatban szereplő szigetelési felület
76 százalékkal több, mint az épületek tényleges szigetelendő felülete. Ennek mi az oka?
Szilágyi Károly képviselő: Födémszigeteléssel számoltak? A pontos adatoknak utána tudunk
nézni. A bejárás alkalmával megbizonyosodtak annak helyességéről.
Ónódi Béla települési lakos: Nem. Tetőszigetelésre nem vonatkozik a pályázat.
Tatár Dóra települési lakos: Amennyiben később tudnak erre válaszolni kérem írásban a
választ megküldeni a Petőfi u. 70-be!
Gál Zsolt polgármester: Nem tetőszigetelést, hanem födémszigetelést kérdezett az
alpolgármester úr. Tudunk válaszolni most a kérdésre. A pályázat vonatkozik a nyílászáró
cserére, a födém-, tető- és homlokzatszigetelésre. A szigetelendő felület így került
meghatározásra a pályázatban.
Tatár Dóra települési lakos: További kérdésem arra vonatkozik, hogy a pályázat az
önkormányzat intézményére vonatkozik. Hogy kerül ide az EKO? Kérdem továbbá, hogy a
nyertes pályázó ajánlatában szereplő 48 hónap vállalkozói garanciából hogy lett a tényleges
szerződésben 36 hónap? A szerződés nem tartalmaz garanciális visszatartást? Mi lesz, ha
eltűnik a vállalkozó? Esetleg felszámolás alá kerül? Tudomásom szerint a Maglódi
szerződésben van visszatartás.
Gál Zsolt polgármester: A szigetelés 100 %-os állami támogatásból készült. Pest megyében
szinte az összes önkormányzat szigetel ennek a pályázatnak a segítségével. Pécelen és Üllőn
is ez a cég végzi a kivitelezést és még sok más helyen. Tudomásom szerint ők ugyanilyen
feltételekkel kötöttek szerződést, mint mi. A garanciával kapcsolatban a közbeszerzési
eljárásban 36 hónapos jótállás és esetleg ezen túl szavatosság biztosítása került kiírásra, a
szerződés ennek megfelelően került aláírásra. Mi örülünk, hogy az összes önkormányzati
tulajdonú ingatlan megújul. A pályázatban az EKO KFT. által használt, egyébként az
Önkormányzat tulajdonában álló épületet is szerepeltettük. A pályázatot befogadták és
nyertünk is rá. Miért baj az, hogy ez az épület is felújításra kerül? Nem érti mi a probléma?
Dr. Gózony Gábor képviselő: A közmeghallgatáson megjelent két személy kérdéseivel
kapcsolatosan kifejti azon véleményét, hogy kérdések mögött nem lát valódi tartalmat, nem
érti mi a cél a feltett kérdésekkel kapcsolatban, a rosszindulaton kívül.
Tatár Dóra települési lakos : Elmondja, hogy a kérdések a köz érdekeinek védelmében
fogalmazódtak meg bennük. A rosszindulatot kikéri magának.
Dr. Gózony Gábor képviselő: Nem érti mi a köz érdeke abban, hogy egy intézményre nyert
pályázati pénz jogosságát megkérdőjelezik? Rosszat akarnak a falunak?
A heves vita után Tatár Dóra és Ónodi Béla elhagyják a helyiséget.
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2.) Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tájékoztatója
Gál Zsolt polgármester: Ismertette a napirendi ponthoz érkezett tájékoztatót. Szavazásra
bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
189/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Aszódi Csaba András egyesületi elnök
Határidő: azonnal
3.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Gál Zsolt polgármester: A munkaterv szerinti szokásos rendelet módosításra kerül sor.
Szeptemberben volt ilyen napirendünk a félévi beszámoló tárgyalását követően. Jelen
módosítás okai a kiegészítő magyarázatban szerepelnek. Szavazásra bocsátom a rendelet
módosítás elfogadását.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolta elfogadni a 2017.
évi költségvetési rendelet módosítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az
alábbi rendeletét:
17/2017.(X.12.) Önkormányzati rendelet
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a 17/2017.(X.12.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§. A 2/2017.(II.22.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
773.386
e Ft bevételre
773.386
e Ft kiadásra
módosítja.
A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat:
646.434 eFt-ban
az államigazgatási feladatokat:
80.985 eFt-ban
állapítja meg.
A kiadáson belül az általános tartalékot:
232 eFt-ra
a fejlesztési céltartalékot:
28.717 eFt-ra
m ó d o s í t j a.
2.§. A 2/2017.(II.22.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul:
Az önkormányzat kiadásain belül:
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eFt összegre
168.192
36.702
117.682
44.733
202.196
150.732
m ó d o s í t j a.
3.§. A 2/2017.(II.22.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§. (2) bekezdése a következők
szerint módosul:
A költségvetési engedélyezett létszámkeretet 51 fővel hagyja jóvá.
Ecseri Andrássy utcai Óvoda
17 fő
Művelődési Ház, Könyvtár
4 fő
4.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gál Zsolt sk.
Barta Zoltán sk.
polgármester
jegyző
- személyi jellegű kiadásokat
- munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót
- dologi kiadásokat
- egyéb működési célú kiadásokat
- felújításokat
- beruházási kiadásokat

4.) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet
Barta Zoltán jegyző: A településkép védelmével kapcsolatos eljárás egyik lépéseként
javaslom az előterjesztett rendelet elfogadását.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolta elfogadni a
reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet elfogadását.
Gál Zsolt: Szavazásra bocsátom a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett –
megalkotta az alábbi rendeletét:
18/2017.(X.12.) Önkormányzati rendelet
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló18/2017.(X.12.) önkormányzati rendeletét.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § E rendelet célja Ecser építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és
igényes alakítása érdekében a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésével,
alkalmazásának követelményeivel, feltételeivel és tilalmával kapcsolatos szabályok
megállapítása.
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II. Fejezet
A reklámokra, reklámhordozókra, cégtáblákra, üzletfeliratokra és egyéb műszaki
berendezésekre vonatkozó követelmények
2. A reklámokra, reklámhordozókra, cégtáblákra, üzletfeliratokra vonatkozó településképi
követelmények
2. § Reklámhordozó utcabútorok egymástól 50 m-en belül nem helyezhetők el.
3. § Reklámberendezés nem létesíthető káprázást okozó megoldással.
4. § Építési reklámháló az építési tevékenység időszakára, de legfeljebb 6 hónapra, mely
indokolt esetben egy ízben 3 hónappal meghosszabbítható, településképi bejelentési eljárás
lefolytatása alapján kihelyezhető.
5. § Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a szempontjából jelentős eseményről való
tájékoztatás érdekében meghatározott időszakra hirdetmény településképi bejelentési eljárás
lefolytatása alapján kihelyezhető.
III. Fejezet
Záró- és átmeneti rendelkezések
3. Hatálybalépés
6. § (1) Jelen rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
Gál Zsolt sk.
Barta Zoltán sk.
polgármester
jegyző
5.) A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet
Barta Zoltán jegyző: Szintén a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
megalkotásához kapcsolódóan kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztett rendelet
elfogadására.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolta elfogadnia
településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet elfogadását.
Gál Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, –
megalkotta az alábbi rendeletét:
19/2017.(X.12.) Önkormányzati rendelet
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a településképi bejelentési eljárásról szóló
19/2017.(X.12.) önkormányzati rendeletét.
Ecser Nagyközség Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § E rendelet célja Ecser építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és
igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési
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tevékenységekkel és reklámelhelyezésekkel kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe
vételével – az építészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő
követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, az épített környezeti kultúra kialakítása,
fenntartása.
II. Fejezet
A településképi bejelentési eljárás
2. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre
2. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló Korm. rendeletben meghatározott építésügyi hatósági engedélyezési
eljáráshoz nem kötött
a) reklámelhelyezések
b) építési reklámháló,
c) az Ecser szempontjából jelentős rendezvényről való meghatározott időszakra
elhelyezendő hirdetmény kihelyezése
d) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése
esetén.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység közül a közterületek használatáról
szóló helyi rendelet hatálya alá tartozó esetekben a közterület-használati szerződés
megkötésére a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés
tudomásulvétele esetén, a kikötések figyelembevételével kerülhet sor.
3. A településképi bejelentési eljárás szabályai
3. § A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott
bejelentésre indul, melyhez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó
digitális adathordozót kell mellékelni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően.
4.§ (1) A 2. § (1) bek.-e szerinti tevékenység a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó döntés
közlését követő napon – az esetlegesen előírt kikötések betartásával- megkezdhető, ha ahhoz
más hatósági engedély nem szükséges.
(2) A polgármester a tervezett tevékenységet – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi,
ha
a) a benyújtott dokumentáció és melléklete megfelel az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről és a településkép védelméről szóló
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló Korm. rendeletekben foglaltaknak,
b) az megfelel a helyi építési szabályzatban előírt követelményeknek,
c) a tervezett reklámelhelyezés illeszkedik a településképbe,
d) a tervezett reklámelhelyezés megfelel az építészeti minőség, szakmai igényesség
és esztétikus megjelenés követelményeinek,
e) a tervezett reklámelhelyezés nem sérti az elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról rendelkező jogszabályokban
foglaltakat.
(3) A polgármester hatósági határozatban megtiltja a bejelentett tevékenység
megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a
tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a
(2) bekezdésben előírtak nem teljesülnek.
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5.§ (1) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész
készíti elő.
(2) A településképi bejelentés tudomásulvételéről, vagy a bejelentett építési tevékenység,
reklámelhelyezés megtiltásáról a polgármester a bejelentés kézhezvételétől számított 15
napon belül dönt.
(3) A tervezett reklámelhelyezést a hatósági határozat kiállításának dátumától számítva 2
hónapon belül meg kell valósítani, ennek hiányában ismételten településképi bejelentési
eljárást kell kezdeményezni.
(4) A reklámelhelyezés tiltásáról szóló döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon
belül a polgármesterhez benyújtott, Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a
beérkezést követően, soron következő – de legalább 8 nappal később tartandó – ülésén
dönt.
(5) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését, a bejelentett
tevékenység folytatását, a településképi bejelentés tudomásulvételéről vagy a bejelentett
tevékenység megtiltásáról szóló döntésben foglaltak betartását. Ha a reklámelhelyezés
esetén a bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását
a bejelentési eljárás során megtiltotta, vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő
végrehajtást tapasztal, 15 napon belül értesíti a fővárosi kormányhivatalt.
III: Fejezet
Záró- és átmeneti rendelkezések
4. Hatálybalépés
6. § (1) Jelen rendelet 2017. november 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Gál Zsolt sk.
Barta Zoltán sk.
polgármester
jegyző
6.) Bp. Főváros XVII. kerület közigazgatási területére vonatkozó Rákosmente KÉSZ
Barta Zoltán jegyző: A főépítészünkkel egyeztetve javasolom jelezzük a XVII. kerület felé,
hogy az eljárás során vegyék figyelembe az Ecser településrendezési eszközeit, terveit
továbbá javaslom, hogy vegyünk részt az eljárás további részében is.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolta a Képviselőtestületenek, hogy Bp. Főváros XVII. ker. közigazgatási területére vonatkozó Rákosmente
KÉSZ
ügyében jelezze, hogy az eljárás során vegyék figyelembe az ecseri
településrendezési terveket. Ecser az eljárás további részében is részt kíván venni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
190/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
kéri a Bp. Főváros XVII. ker. közigazgatási területére vonatkozó Rákosmente KÉSZ ügyében,
hogy az eljárás során vegyék figyelembe az Ecser településrendezési eszközeit.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: folyamatosan
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7.) Bp. Főváros XVII. ker. Ferihegyi út – Bánya part közötti terület KÉSZ
Barta Zoltán jegyző: A főépítészünkkel egyeztetve javasolom jelezzük a XVII. kerület felé,
hogy az eljárás során vegyék figyelembe az Ecser településrendezési eszközeit, terveit
továbbá, hogy vegyünk részt az eljárás további részében is.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolta a Képviselőtestületenek, hogy Bp. Főváros XVII. ker. Ferihegyi út- Bánya part közötti terület KÉSZ
ügyében jelezze, hogy az eljárás során vegyék figyelembe az ecseri településrendezési
terveket. Ecser az eljárás további részében is részt kíván venni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
191/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
kéri a Bp. Főváros XVII. ker. Ferihegyi út- Bánya part közötti terület KÉSZ ügyében, hogy
az eljárás során vegyék figyelembe az Ecser településrendezési eszközeit.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: folyamatosan
8.) Bp. Főváros XVII. ker. Pesti út – Sisakos sáska utca közötti terület KÉSZ
Barta Zoltán jegyző: A főépítészünkkel egyeztetve javasolom jelezzük a XVII. kerület felé,
hogy az eljárás során vegyék figyelembe az Ecser településrendezési eszközeit, terveit
továbbá, hogy vegyünk részt az eljárás további részében is.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolta a Képviselőtestületenek, hogy Bp. Főváros XVII. ker. Pesti út – Sisakos utca közötti terület KÉSZ
ügyében jelezze, hogy az eljárás során vegyék figyelembe az ecseri településrendezési
terveket. Ecser az eljárás további részében is részt kíván venni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
192/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
kéri a Bp. Főváros XVII. ker. Pesti út – Sisakos utca közötti terület KÉSZ ügyében, hogy az
eljárás során vegyék figyelembe az Ecser településrendezési eszközeit.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: folyamatosan
9.) Bp. Főváros XVII. ker. Rózsahegy utca – Erdő utca közötti terület KÉSZ
Barta Zoltán jegyző: A főépítészünkkel egyeztetve javasolom jelezzük a XVII. kerület felé,
hogy az eljárás során vegyék figyelembe az Ecser településrendezési eszközeit, terveit
továbbá, hogy vegyünk részt az eljárás további részében is.
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Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolta a Képviselőtestületenek, hogy Bp. Főváros XVII. ker. Rózsahegy utca – Erdő utca közötti terület
KÉSZ
ügyében jelezze, hogy az eljárás során vegyék figyelembe az ecseri
településrendezési terveket. Ecser az eljárás további részében is részt kíván venni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
193/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
kéri a Bp. Főváros XVII. ker. Rózsahegy utca – Erdő utca közötti terület KÉSZ ügyében,
hogy az eljárás során vegyék figyelembe az Ecser településrendezési eszközeit.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: folyamatosan
10.) Pályázat benyújtása óvoda bővítésre
Gál Zsolt polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy tudomásunk szerint október 20-a
körül nyílik meg a pályázati lehetőség, a pályázati feltételekkel kapcsolatosan az eddigieken
túl új információval nem rendelkezünk. Véleményem szerint mindenképpen indulnunk kell a
pályázaton, ezt erősíti az a tény, hogy gyermekek felvételét kellet elutasítanunk férőhely
hiánya miatt. Szavaznunk majd csak a feltételek ismeretében kell.
Ebben a napirendben határozatot a testület nem hozott.
11.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása hulladékgazdálkodási közbeszerzés tárgyában
Gál Zsolt polgármester: A tegnapi egyeztetés alapján tájékoztatom a testületet, hogy
megalakul a Duna-Tisza Közi- Hulladékgazdálkodási ZRT, melyhez társul Kecskemét is.
Jelenleg 102 önkormányzat tartozik ide. Erről a taggyűlésről kaptunk határozatot. A
közbeszerzési kiírásáról is egyeztettünk. A megbeszélések alapján elmondható, hogy egy
egységes szállítási rendszer kialakítása van folyamatban. Az egyedi szolgáltatások nagy
részét szeretnék megtartani továbbra is. Pl. zöldhulladék szállítást végezni decemberig, a
szelektív gyűjtéshez három féle tároló edényt akarnak biztosítani.
Barta Zoltán: A hulladékgazdálkodás megszervezése nem egyszerű folyamat, ezért ez több
időt fog igénybe venni. A testületi üléseken a továbbiakban is tájékoztatást fogunk adni
arról, hol tart a szervezési folyamat.
Ebben a napirendben a testület határozatot nem hozott.
12.) Laky Ilonka Általános Iskola beiskolázási körzet meghatározására javaslat
Gál Zsolt polgármester: Adatkérés érkezett felénk a Pest Megyei Kormányhivataltól az
általános iskola felvételi körzethatár kijelöléséhez. Ezért kérem határozzuk meg a
település körzethatárát az iskola körzethatárának, ahogy ez eddig is volt.

12

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
194/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a település körzethatárát jelöli meg a Laky Ilonka Általános Iskola felvételi körzethatárának.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
13.) A település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a
fizetendő díjakról szóló rendelet I. körös egyeztetése
Gál Zsolt: Az alpolgármester úrtól érkezett az a javaslat, hogy alkossa meg a testület a
település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő
díjakról szóló rendeletet. A rendelettel kapcsolatosan továbbra is várjuk a javaslatokat.
Tudomásunk szerint Maglódon van ilyen rendelet. Gyömrő most csökkenti a rendeletében
eddig meghatározott díjakat. Fel kell mérnünk, milyen hatásai lehetnek e rendelet
bevezetésének, szükség van-e rá, kit fog érinteni, arányban állna-e a rendelet betartatásával
kapcsolatos munka a befolyó bevétellel stb.
Ebben a napirendben a testület határozatot nem hozott.
14.) Ecseri Önkormányzati Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztási megállapodás módosítása
Gál Zsolt polgármester: A képviselő testület tavaly fogadta el a Polgármesteri Hivatal és a
Konyha közötti együttműködési megállapodást. Miután a szociális étkeztetés biztosítása
önkormányzati kötelező feladatnak minősül módosítani kell a megállapodást.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolta elfogadni a
munkamegosztási megállapodás módosításának elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
195/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Ecseri Polgármesteri Hivatal és az
Ecseri Önkormányzati Konyha közötti munkamegosztási
megállapodás módosítását.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
15.) Ecseri Polgármesteri Hivatal SzMSz módosítása
Barta Zoltán jegyző: Ismét szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása. Az előterjesztésben zölddel jelöltük a szabályzatba bekerülő,
sárgával a szabályzatból kikerülő, kék színnel a részben módosuló rendelkezéseket.
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Gál Zsolt polgármester: Kérem szavazzunk a szabályzat módosításának elfogadásáról.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a
szervezeti és működési szabályzat módosításának elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
196/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja 120/2014.(V.14) számú határozatában elfogadott
az Ecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Felelős: Barta Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
Gál Zsolt polgármester szünetet rendel el.
Az ülés szünetel 19.00 órától 19 óra 18 percig
16.) Rábai Miklós Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat felhasználása
Gál Zsolt polgármester: Előző ülésen dr. Gózony Gábor javasolta, hogy ne az akkori
előterjesztésben szereplő fényképezőgépet vegyük meg. Akkor úgy döntöttünk, hogy körbe
járjuk még, melyik készülék a legmegfelelőbb részünkre.
Dr. Gózony Gábor képviselő: Megvizsgáltuk a kérdést. Azt javaslom a testületnek, hogy az
előző testületi ülésre készült előterjesztésben szereplő fényképező helyett, a 7D típusú váz és
az előterjesztésben felsorolt tartozékok kerüljenek megvásárlásra. Az érdekeltség növelő
pályázat terhére kerüljön megvásárlásra a gép 585.000 Ft + ÁFA értékben a meghatározott
tartozékaival és kiegészítőivel együtt.
Gál Zsolt polgármester: Kérem szavazzunk a képviselő úr által részletezett készülék
megvásárlásáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozta:
197/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete arról, hogy a Rábai Miklós
Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat felhasználásának terhére a
Canon7D Mark II. típusú fényképezőgép tartozékokkal (objektív, zoom adapter, stativ, fej,
pót akkumulátor, memóriakártya, táska) 585.000 Ft + ÁFA értékben kerüljön megvásárlásra.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Kun Attila mb. igazgató
Határidő: 2017. november 30.
17.) EKO Kft. traktor beszerzés ügye
Gál Zsolt polgármester: Szükségesség vált az 1990-es évek elején használtan vásárolt MTZ
típusú traktor cseréje. A traktor kora valamint felhasználásának lehetősége miatt célszerű
annak cseréje. A traktorra csak olyan fűkasza szerelhető, ami csak sík területen tud dolgozni,
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így a köves, kavicsos területen csak kézi kaszálás lehetséges. A hótolással kapcsolatban is
merültek fel problémák tavaly télen, ezért Kun Attila az EKO KFT vezetője ajánlatokat kért
be újabb gépre. Nagyobb és kisebb méretű gép felhasználása is vizsgálatra került. A kisebb
méretű traktort a vasútnál a perontisztításra is lehetne használni, és a keskenyebb utcákba is
be tudna menni a hókotrásnál. Rézsűkasza is csatlakoztatható hozzá, amivel nemcsak sík
területeket is lehetne nyírni. Olyan gépre van szükség amihez tehát csatlakoztatható
rézsűkasza, hótoló és sószóró is. Vizsgálni kell, hogy lízing, bérlet, részlet konstrukció lenne
jó számunkra. Azt is figyelembe kell venni, hogy megrendeléstől számított 1 hónap
szükséges a szállításig.
Dr. Gózony Gábor képviselő: A kereskedőtől mindenképpen kellene 3-4 referenciát kérni
olyanokról, akik már használják ezt a gépet.
Kun Attila EKO KFT vezetője: Szeretném kérni, hogy a testület hozzon döntést arról, hogy
milyen értékben vásárolhatjuk meg a traktort és a tartozékait!
Gál Zsolt polgármester: Kérem a testület hozzon határozatot a traktor vásárlásával
kapcsolatban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta:
198/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott arról, hogy az MTZ
típusú traktor kerüljön értékesítésre, továbbá megbízza Gál Zsolt polgármestert és Dr. Gózony
Gábor képviselőt azzal, hogy válasszák ki melyik típusú traktor és tartozékai kerüljenek
megvásárolásra, lehetőleg finanszírozással. A vásárlásra az önkormányzat a „fejlesztési célú
pénzeszköz átadás” terhére biztosít 15 millió forintot.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
dr. Gózony Gábor képviselő
Határidő: 2017. december 31.
18.) Önkormányzati bérlakások kémény felújítása
Gál Zsolt polgármester: Kun Attila az EKO KFT vezetője ajánlatot kért be az Önkormányzat
tulajdonában lévő, Steinmetz u. 3. és Hunyadi u. 17. szám alatti ingatlanokra a kémények
használhatóvá tételével kapcsolatban. A bekért ajánlatok alapján a meghatározott 300 ezer Ft
kevésnek bizonyul. A javítás – újjá építési költség, az árajánlat alapján 1.107.000,- Ft +
ÁFA.
Szilágyi Károly alpolgármester: Szerdán voltam kint a kéményseprővel a Steinmetz utca 3.
szám alatti ingatlanban. A kéményseprő által leírt problémák megoldásra kerültek,
szénmonoxid mérő került felhelyezésre az ingatlanban. A javítások elvégzéséről a
kéményseprő új vizsgálati jegyzőkönyvet fog készíteni. A Hunyadi utca 17 szám alatti
ingatlanban 2 tisztító ajtó hiányzik és a felhalmozott szemetet el kell tüntetni.
A napirend tájékoztató jellegű volt, ezért testület határozatot a napirenddel kapcsolatban nem
hozott.
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Gál Zsolt polgármester: A következő napirend - 19.) Rendőrség év végi támogatása személyi kérdést érint, ezért 19.35 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
Az ülés 19.40 órakor nyílt ülésként folytatódik.
20.) Andrássy utcai Óvoda óvodatitkári álláshely betöltéséről döntés
Gál Zsolt polgármester: Az előző ülésen döntöttünk az Andrássy utcai Óvodában 2 óvónői és
1 dajka álláshely betöltéséről, valamint 1 csoport szoba bővítéséről. Nem hoztunk döntést
arról, hogy óvoda titkári helyet is létesítsünk. Tekintettel arra, hogy a jogszabály erre
lehetőséget ad; kérem az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalát!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
200/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
döntést hozott arról, hogy az Ecseri Andrássy utcai Óvoda
egy óvoda titkári helyet létesítsen.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Durayné Környei Emese óvodavezető
Határidő: 2017. október 30.
21.) Beszámolók
a) Polgármesteri beszámoló
Gál Zsolt polgármester: Tájékoztatom a testületet a közigazgatási és polgári perekkel
kapcsolatban. A közigazgatási perekben született néhány ítélet, melyek a javunkra dőltek el.
Néhány ügyben felfüggesztésre kerültek az eljárások. A polgári perben új tárgyalási
időpontok kerültek kitűzésre. A fejlesztési terület egy részét tulajdonló Centermodul-1 KFT
vezetésében változás következett be. Már nem Hegyi Gábor és Tarnóczi Tibor vezeti a
céget. Az új vezetőkkel egyeztetések folynak a fejlesztési területtel és a közigazgatási és
polgári perekkel kapcsolatban. Az egyeztetések az ügyvédeink közreműködésével zajlanak.
Szükségessé vált az általános iskola fűtésrendszerének kismértékű átalakítása, tekintettel arra,
hogy a bővítés során kialakított fűtés miatt az iskola első részében lévő helyiségekben hideg
van. Átvizsgáltattuk a rendszert szakemberekkel és tettünk lépéseket is a megoldásra.
Szerintük egy új fűtési kör kialakítására van szükség ennek a problémának a megoldására.
Ehhez kérem a testület döntését. Az átalakítás költsége 300 ezer Ft + ÁFA.
Dr Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a
fűtésrendszer átalakításához szükséges 300 ezer forint + ÁFA összeg biztosítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
201/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola épületében – mely épület
az önkormányzat tulajdonát képezi – a fűtésrendszer átalakítására
300 eFt + ÁFA összeget biztosít.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: 2017. november 30.
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Gál Zsolt polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy önkormányzatoknak is lehet a TAO
pályázaton indulni az iskolai focipálya felújítására. Ez kb. 30 millió forint lenne, a pályázat
70 %-ot biztosít.
Minden év tavaszán szoktuk elfogadni a majális programját. Ez okozza azt, hogy addigra már
a legtöbb fellépő foglalt ebben az időpontban. A 2018. május 11-ei pénteki majálisra a
„rock koncertre” lehetne most kötni szerződést egy fellépővel. Szeretném ezért javasolni,
hogy idén már kössük meg a szerződést a fellépővel úgy, hogy a fellépés végleges időpontját
2018. január 31-ig pontosítjuk, tekintettel arra, hogy az országgyűlési választások pontos
időpontját még nem ismerjük.
Kérem döntsünk ezzel kapcsolatban:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
202/2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott arról,
hogy Kun Attila a Rábai Miklós Művelődési Ház megbízott vezetője idén írja alá a 2018.
május 11-én megrendezésre kerülő majális „rock koncert” fellépőjével a szerződést úgy,
hogy a szerződésben szerepeljen: a rendezvény végleges időpontja a 2018. január 31-ig kerül
meghatározásra.
Felelős: Kun Attila mb. igazgató
Határidő: 2017. december 31.
Gál Zsolt polgármester: Folynak az önkormányzati épületek szigetelési munkálatai. Jövő
héten pénteken a polgármesteri hivatalt kezdik.
Zajlik a parkoló kivitelezése a templom előtt is. A közkút és a parki vízcsap összekötése még
nincs meg (a cső le van fektetve, csak még nincs összekötve).
Az Arany János utcai útépítés tervezése folyamatban van. Jelenleg a DPMV végzi az utca
helyreállítását a vízcsőcsere miatt. Mi valószínűleg csak jövőre tudjuk elkezdeni a
munkálatokat, tekintettel arra, hogy hidegben már nem lehet aszfaltozni.
A Kálvária dombon lévő utcák közbeszerzését remélem még idén ki tudjuk írni úgy, hogy a
jövő év tavasza legyen a befejezési határidő. Térkövezést télen is lehet csinálni, nem úgy,
mint az aszfaltozást, de az időjárás megnehezítené a feladatot.
Kérem a polgármesteri beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
203 /2017.(X.11.) sz. határozat
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a polgármesteri beszámolót.
Felelős: Gál Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
b) Bizottsági beszámolók
Dr. Gózony Gábor képviselő: A Pénzügyi Bizottság által tárgyalt minden témát érintettek.
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