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KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK 
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
 
 
 
 
Az ülésen alkotott rendeletek és 
hozott határozatok jegyzéke: 

  

 6/2014. (IV. 30.) önk. rendelet: 2013. évi költségvetési rendelet I. módosítása 

 7/2014. (IV. 30.) önk. rendelet: 2013. évi zárszámadás                                                      

 29/2014. (IV. 30.) KT határozat: Belső ellenőri tájékoztató 

 30/2014. (IV. 30.) KT határozat: Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása 

 31/2014. (IV. 30.) KT határozat: Hulladékgazd. Önk. Társulás SZMSZ és társulási 
                                                            megállapodás módosítása 

 32/2014. (IV. 30.) KT határozat: Belterületbe csatolás Fő út 

 33/2014. (IV. 30.) KT határozat: Belterületbe csatolás Határ u.  

 34/2014. (IV. 30.) KT határozat: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 

 35/2014. (IV. 30.) KT határozat: Faluház Alapító Okirat módosítása 

 36/2014. (IV. 30.) KT határozat: Óvoda Alapító Okirat módosítása  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án a 
Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott 
nyilvános üléséről. 
Jelen vannak:  Dr. Pásztor László  polgármester 
   Baráth Zoltán Ferenc  képviselő 
   Gál Henrik    képviselő 
   Hollósi Jánosné  képviselő 
   Nagyné Gódor Csilla  alpolgármester  
Az ülésről igazoltan távol maradt: 
   Bakos István   képviselő 
   Béri Eszter   képviselő 

Gerencsér Katalin   képviselő 
Hányik Gábor    képviselő 

Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos  alpolgármester 
Vargáné Rajna Ágnes  jegyző 

Jelenlévő meghívottak: 
              Péter Beatrix   pénzügyi csop.vez. 
Az ülés levezető elnöke: Dr. Pásztor László polgármester 
A jegyzőkönyvet vezette: Homa Ibolya 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés 
határozatképes. Az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot, annyi 
kiegészítéssel, hogy a 2013. évi költségvetés és az alapító okiratok módosítását is tárgyaljuk. Az 
előterjesztéseket a Pénzügyi bizottság már tárgyalta. Kérem, hogy szavazzunk a napirendek 
elfogadásáról. 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Napirend: 

1. 2013. évi költségvetési rendelet I. módosítása 
                     Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

2. 2013. évi zárszámadás 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

3. Belső ellenőri tájékoztató 
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 

4. Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

5. Az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás SZMSZ-ének és Társulási 
Megállapodásának elfogadása 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

6. Belterületbe csatolás  
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

7. Alapító okiratok módosítása 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

8. Egyebek 
 
 
 
1./ Napirendi pont:  
     2013. évi költségvetési rendelet I. módosítása 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítására az előirányzat módosulása miatt kerül sor. Ezzel 
kapcsolatban további szóbeli kiegészítésem nincsen, ha kérdésre van, arra válaszolok. 
Amennyiben nincs kérdés, kérem, döntéseteket a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 
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az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 01.) önkormányzati 
rendelet I. módosításáról 

 
1.§. 

 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) sz. rendelet – továbbiakban: 
R. – 3. §-a helyébe jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg az alábbi rendelkezés lép: 
 
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi 
költségvetésének 
 

a) bevételi főösszegét:              1,261.393 ezer forintban, 
b) kiadási főösszegét:               1,261,393 ezer forintban, 

 
határozza meg. 
 

2.§ 
 
Az R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 
 

3§. 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Erdőkertes, 2014. április 29. 
 
 
 Dr.Pásztor László      Vargáné Rajna Ágnes  
   polgármester                  címzetes főjegyző 
 
Kihirdetve:  
Erdőkertes, 2014. április 30. 
 
                  Vargáné Rajna Ágnes 
          címzetes főjegyző  
 

 
 
 
2./ Napirendi pont:  
     2013. évi zárszámadás 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A 2013. évi zárszámadással kapcsolatban elmondható, hogy túléltük ezt az évet is, úgy, hogy az 
előirányzathoz képest jobban teljesítettünk. Az önkormányzatot más helyzetbe hozta az adósság 
konszolidáció. Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta, egyhangúan elfogadásra javasolta a 
zárszámadást a Képviselő-testületnek. Kérdezem tisztelt Képviselő-társaimat kérdés, hozzászólás 
van-e az előterjesztéshez? Úgy látom, nem érkezik kérdés, kérem, szavazzunk az önkormányzat 
2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról. 
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Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 

 

 

 
3./ Napirendi pont:  
     Belső ellenőri tájékoztató 
  Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 
  (A napirendi ponthoz tartozó tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A belső ellenőri tájékoztatót a Pénzügyi bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta és egyhangúan 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, 
hogy döntsünk a 2013. évi belső ellenőri tájékoztató elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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29/2014. (IV. 30.) KT határozat 

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belsőellenőri beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
 
 
4./ Napirendi pont:  
     Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A közlekedésfejlesztési koncepciót a Pénzügyi bizottság hosszan tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
A korábbi bányatevékenységünk eredményeként ledarálódott közel 2000 m3 beton, ehhez 
vásárolunk mart aszfaltot az útfelújításból, vagy a veresegyházi Közútkezelő telepen deponált 
aszfaltból. Az egyeztetések alapján most 1.3 árral számolnak a terv szerint 2700 m3 mennyiségű 
mart aszfaltért. Pontos ár akkor lesz, ha megérkezik a minisztériumtól a szerződés. Az útfelújítás 
4,5 - 5 km tervezett szakaszt érint. Az útépítéshez szükséges külső vállalkozás bevonása, ennek 
pénzügyi feltételeit próbáljuk megteremteni. Járdaépítés tervezett hossza 2,5 km. Itt a 
munkavégzést alapvetően a kommunális csoport dolgozóival, közfoglalkoztatásban most képzett 
térburkolónkkal, valamint új közfoglalkoztatottakkal tervezzük természetesen megfelelő műszaki 
vezetés mellett. A járdaépítéshez az anyag egy része megvan, a korábbi években felhalmozott 
térkőből és járdalapból, viszont a további beépítendő anyagokat tüzép teleptől szerezzük be. A 
vállalkozásokkal folytatott tárgyalások alapján az anyagokat folyamatosan szerezzük be, fizetni 
október végéig kell. Három helyi kötődésű vállalkozással állunk kapcsolatban. Ezek idei évi 
fejlesztési tervek. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
A tervezett járdaszakasznál a Tó utcához bekanyarodó járda is szerepel, de ott most is van járda. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Van járda a Tó utcában, de a csatornázás során és most is igénybe veszik a tehergépjárművek. A 
lakóparkos tulajdonosokkal úgy állapodtunk meg, hogy a járdát helyreállítjuk és kiemelt szegéllyel 
fogjuk ellátni.  
 
Kopeczky Lajos alpolgármester: 
A CBA mellett az útépítés befejezése után továbbra is meg tudnak majd állni gépjárművel félig az 
úttesten és félig a járdán? Az ilyen módon történő parkolás a járművezetők szokásává vált az 
utóbbi időben.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A CBA környéki parkolással, járdával kapcsolatban ma tárgyaltunk az üzlet tulajdonosával. 
Megegyeztünk abban, hogy megállni tilos táblát ki lehet helyezni, de ez önmagában még nem 
fogja megoldani a problémát. Egyeztettünk arról is, hogy a Béke utcában átépítjük a parkolót 
közös költségvállalás mellett. A Béke utcában párhuzamos parkolásra lesz lehetőség és mellette a 
belső oldalon pedig, járdát építenénk. Az útépítés során az üzletnél az út mellett kiemelt szegély 
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lesz, így a járda kifuttatható a szegélyig. A járda mellett pollert kell betenni, hogy ne tudjanak 
megállni a CBA mellett. Ezen a szakaszon sajnos nincs más megoldás, a parkolást poller, 
forgalomterelő oszlop beépítésével lehet megakadályozni. Amennyiben további kérdés nincs, 
kérem, szavazzunk a község közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
30/2014. (IV. 30.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közlekedésfejlesztési 
koncepcióját elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a koncepcióban meghatározott feladatok megszervezésére, 
megvalósítására. 
 
Határidő:folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
 
5./ Napirendi pont:  
     Az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás SZMSZ-ének és Társulási 
Megállapodásának elfogadása 

  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Átadom a szót Jegyző 
Asszonynak. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A társulási megállapodás jogszabály szerinti felülvizsgálatát elvégezte a Társulás, elküldték a 
Kormányhivatalnak. A Társulás törvényes működéshez el kell fogadni a Képviselő-testületnek.  
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Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
31/2014. (IV. 30.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak- Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás SZMSZ-
ét és Társulási Megállapodását változásokkal egységes szerkezetben elfogadja. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
6./ Napirendi pont:  
     Belterületbe csatolás 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Két ingatlan belterületbe csatolásáról szólnak a következő előterjesztések. A belterületbe 
csatolásnak az önkormányzat szempontjából nincs akadálya. Egyik terület sem olyan, amely a 
későbbiek folyamán fejleszteni lehetne. Az egyik terület a Határ utcában van egy hagyományos 
telek. A másik terület a Fő út mellett van, viszonylag nagyobb terület. Itt tulajdonosváltozás volt 
és a tulajdonosok azzal szembesültek, hogy haszonélvezeti jogot szántó művelési ágú, külterületi 
ingatlanra a földhivatalban nem jegyeznek be. A két területnek a belterületbe csatolása 
önkormányzati érdeket nem sért. Amennyiben kérdésetek nincsen, kérem, hogy először az 
erdőkertesi 108/48, 108/49 és 108/52 hrsz. alatti ingatlan művelési ágból kivonásának és 
belterületbe csatolásának engedélyezéséről hozzunk döntést.  
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Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
32/2014. (IV. 30.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az erdőkertesi 108/48, 108/49 és 
108/52 hrsz. alatti ingatlan művelési ágból kivonását és belterületbe csatolását engedélyezi.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős : jegyző  
 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérem, hogy az erdőkertesi 3506 hrsz. alatti ingatlan művelési ágból kivonásának és belterületbe 
csatolásának engedélyezéséről hozzunk határozatot.  
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
33/2014. (IV. 30.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az erdőkertesi 3506 hrsz. alatti 
ingatlan művelési ágból kivonását és belterületbe csatolását engedélyezi.  
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Határidő: azonnal  
Felelős : jegyző  
 

 
7./ Napirendi pont:  
     Alapító okiratok módosítása 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A polgármesteri hivatal, az óvoda és a faluház alapító okiratának módosítását a Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Átadom a szót Homa Ibolyának. 
 
Homa Ibolya igazgatási csoportvezető: 
Az alapító okiratok módosítására a jogszabályváltozás miatt került sor. Ennek kapcsán az alapító 
okiratokat felülvizsgáltuk és a szükséges módosításokat is átvezettük.  
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Miért került ki a Donga klub a Faluház alapító okiratából? 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Más szempontok szerint szeretnénk kezelni a klubot, rendbe tenni, a legszükségesebb felújítási 
munkákat elvégezni lehetőségeinkhez mérten. Tervezzük az épület régi megjelenését visszaadni, 
olyan állapotba hozni, hogy rendezvényekre kiadható legyen. Az épület hasznosításáról a 
továbbiakban az önkormányzat rendelkezik. Kérem, szavazzunk a polgármesteri hivatal alapító 
okiratának módosításáról. 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
34/2014. (IV. 30.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 



 11 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról kérem a szavazatokat. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
35/2014. (IV. 30.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erdőkertesi  Faluház és Könyvtár 
Alapító Okiratának módosítását elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Az óvoda alapító okiratának módosításáról hozzunk döntést. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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36/2014. (IV. 30.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
8./ Napirendi pont:  
     Egyebek 
 
Napirend után dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Hanka médiával egyeztettünk a vasútállomásnál lévő óriás plakát bérbevétele céljából. 
Augusztusig sikerült kibérelni a felületet, melyen telekhirdetés lesz és aktuális információt 
igyekszünk eljuttatni ezen keresztül a lakosság részére. Térfigyelő kamerarendszerre pályázatot 
nyújtottunk be. A most meglévő kamerarendszert korszerűsítenénk és ezzel a rendőrség vágya is 
megvalósulna, mert a településre bejövő, Fő úton áthaladó autók mozgása ellenőrizhetővé válna, 
a járművek rendszáma leolvasható lenne. Április 1-jén volt az SZSZB tagok eskü tétele a 
képviselőválasztásra. Minden héten van két kooperációnk, a szerdai az útépítés, kedden a csatorna 
beruházás miatt. A Swietelsky Kft levonult az erdőkertesi útépítési területről, a területet visszaadta 
a Közútnak, a Közút átadta a szennyvíztársulásnak. A társulás a meglévő csatorna problémák 
javítása érdekében a területet átadta a Penta Kft-nek. A Penta Kft végzi a régi hálózat kontrás 
szakaszainak javítását, az elmaradt házi bekötéseket megoldják, a vasútállomásig terjedően rendbe 
teszik a hálózatot az útépítés előtt. A vasútállomás szennyvize is szakszerűen lesz rákötve a 
csatornarendszerre. Várhatóan ezt követően már nem lesz érezhető kellemetlen szag. A munkával 
jól haladnak, kevesebb útátvágás szükséges a hibás szakaszok javítására, mert több helyen 
átfúrással megoldható a javítás. A kritikus szakaszoknál a gerinchálózat vonalvezetése az útpályán 
kívülre esik, kivétel ez alól a Thököly utca és a Kossuth utca közötti szakasz. A munkák 
befejezése után legkésőbb május 31-én visszaadják a területet az útépítésre a kivitelező Swietelsky 
Kft-nek. Az útépítésre a garancia bankgaranciával áll össze. A Penta Kft által rekonstruált 
szakaszokra a kivitelező azt vállalja, hogy ugyanolyan minőségben készül el, mint azok a területek, 
amelyekhez nem kellett hozzányúlni. A kivitelező erre vállal garanciát. A Swietelsky Kft 
ráaszfaltoz, így mindenki azért a munkáért vállal felelősséget, amelyet elvégzett. Bank garancia áll 
az elvégzett munkák mögött. A Pentától és a Swietelskytől is laboros mérések lesznek. Most a 
Penta Kft emberei dolgoznak a faluban. A kooperációs egyeztetés szerint sok helyen épül kiemelt 
vagy k-szegély, két helyen földárok rendszerbe kerül bevezetésre a csapadékvíz. Minden kocsi 
beállónál áteresz lesz, a volt Ganznál lévő buszmegállóhoz új szegély kerül. Az útépítés határideje 
a csatorna rekonstrukciós munkák miatt nem tolódik el, az eredeti befejezési határidő marad. Az 
elmúlt évi lámpaállományt felszereltük lakossági kérések alapján és közbiztonsági szempontból. 
19 lámpa kihelyezésre került, még két lámpa kihelyezése van folyamatban. Közbiztonsági nap lesz 
május 17-én, ami több mint egy nyílt nap a rendőrség udvarán. Helyi programok lesznek, helyi 
emberek részvételével, ötletes nyereményekkel. Lesznek lovak, kutyák, tűzoltó autó is. A 
rendezvénynek a Szent István parkban adunk helyet. Szeretnénk folytatni majd az össznépi 
futballmérkőzések nézését a világbajnoksághoz kapcsolódóan. A horgásztavunknál voltak kint a 
tó szépségeit felvenni, bemutatni pozitív oldalát és 60 alkalommal vetítik le televíziós csatornán. 
Pályázat ügyében egyeztettünk a közbeszerzési menedzsmenttel minden közbeszerzési 
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munkákhoz kapcsolódó költségekről. Amit a képviselő-testületnek kell kiírni arra vonatkozóan 
várható hóközi ülés. Két pályázat van folyamatban, amellyel kapcsolatban vannak feladataink. Az 
egyik az óvodavezetői, a másik az iskolaigazgatói pályázat. Az óvodavezetői pályázatra két pályázó 
jelentkezett, az iskolánál a jelenlegi igazgató pályázata érkezett csak, itt véleményezési feladatunk 
van. Mindkét pályázathoz kapcsolódik határidő. 23-án a Helyi Védelmi Bizottság ülése volt 
Gödöllőn. Ugyanezen a napon Szlovákiában voltunk a traktorbeszerzés ügyében tárgyaltunk. 24-
én kitűztük az Oroszlános játszóteret. A jövő héttől ott fogunk dolgozni, az átadása június 15-én 
lesz. 26-án sajnos a Földnapjára meghirdetett, Kőris utcai játszótérépítést elmosta az eső. Május 
10-re tettük át a játszótérépítést, melynek során két-három eszköz elhelyezését, betonozást, fa- és 
növényültetést tervezünk. 6 fő jelentkezett, de 10-én a mi munkásaink is ott lesznek. A táborban 
már helyeztünk el saját készítésű hintákat. A Mátyás király játszókertjének felújítása jövőre lesz, 
idén az Erdővárosiak terét szeretnénk megnagyobbítani és pihenőparkot kialakítani a területen. 
Folytattam a befektetők keresését önkormányzati terület hasznosításához. Tisztelt Képviselő-
társaim ez volt a rövid beszámoló a két ülés között történt eseményekről. Amennyiben a 
beszámolót el tudjátok fogadni, kérem, szavazzatok. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.ápr.:30 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 5 100,00%  55,55% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 5 100,00%  55,55% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   44,45% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Hollósi Jánosné képviselő: 
A pékség jelezte, hogy előtte műanyag csatorna fedelet helyeztek el a keréknyomra, de erre a 
részre áruszállító járművek érkeznek és állnak meg. A műanyag csatornafedél nem fogja bírni a 
súlyt.  
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Meg fogjuk nézni, de a pékség előtti rész, a buszmegálló átépítésre fog kerülni az útfelújítás során. 
A csatornafedelet a DMRV cseréli, meg fogjuk nézni.  
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Előttünk a Fő út szintje az útépítést követően megemelkedett. Az út széle és a csapadékvíz 
elvezető árok szintje között nagyon nagy a különbség. Ha erre még jön egy réteg, még magasabb 
lesz a szintkülönbség és ez már most nagyon balesetveszélyes. Milyen szegély kerül az út mellé? 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Erre a kérdésre most nem tudok válaszolni, nincs nálam a terv. Nemesített padka azon részen 
lesz a csapadékvizet az árokba tudják vezetni, de ezt a terven meg kell néznem. További 
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megtárgyalásra váró észrevétel nem merült fel. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek 
megköszönöm a részvételt. 

 
Kmf. 

 
 
 
 Dr. Pásztor László      Vargáné Rajna Ágnes                         
      polgármester         címzetes főjegyző 
 
 
 

 


