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NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK 
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
 
 
 
 
Az ülésen alkotott rendeletek és 
hozott határozatok jegyzéke: 

  
 

 9/2014. (IX. 26.) önk.rend.:  Vagyonrendelet módosítása 

 64/2014. (IX. 25.) KT határozat: Szennyvíz Társulás Társulási megállapodás, SZMSZ 
                                                            módosítás, vagyonkezelési szerződés 

 65/2014. (IX. 25.) KT határozat: Szennyvíz Társulás 2013. évi beszámolója 

 66/2014. (IX. 25.) KT határozat: Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazd. 

 67/2014. (IX. 25.) KT határozat: Óvoda beszámoló 2014/2015. nevelési év kezdésről 

 10/2014. (IX. 26.) önk.rend.: Önkormányzati rendeletek módosítása 

 68/2014. (IX. 25.) KT határozat: Belterületbe csatolás 

 69/2014. (IX. 25.) KT határozat: Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 
 
 

Zárt ülés: 
 

 70/2014. (IX. 25.) KT határozat: Fellebbezés méltányosság közgyógyellátás 

 71/2014. (IX. 25.) KT határozat: Fellebbezés fogyatékkal élő gyermek támogatás 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én a 
Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott 
nyilvános üléséről. 
Jelen vannak:  Dr. Pásztor László  polgármester 

Bakos István   képviselő 
Baráth Zoltán Ferenc  képviselő 
Béri Eszter   képviselő 

   Gál Henrik    képviselő 
   Hányik Gábor    képviselő 
   Hollósi Jánosné  képviselő 
   Nagyné Gódor Csilla  alpolgármester 
Az ülésről igazoltan távol maradt:  

Gerencsér Katalin   képviselő 
 
Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos  alpolgármester 

Vargáné Rajna Ágnes  jegyző    
Fehér Ágota   aljegyző 

Jelenlévő meghívottak:  
Csákiné Som Beatrix   Pénzügyi vezető 
Járosiné Suba Karolina Óvodavezető 
Pallag Katalin   Faluházvezető 
Ladjánszki Csilla  megbízott iskolaigazgató 
Dr. Papp Dávid   Szennyvíz Társulás jogi képviselője 
Gál Henrikné   Szőlőfürt óvoda vezetője 

      
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 települési képviselőből 8 fő jelen 
van, az ülés határozatképes. A mai ülés napirendjére a kiküldött meghívónak megfelelően teszek 
javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. és 5. napirendi pont közé egy újabb napirendi pontot 
illesztenénk be, amelyet a Pénzügyi bizottság e hét keddi ülésén tárgyalt, a Veresegyház és 
Környéke Szennyvízközmű Társulásának 2013. évi beszámolója. Az egyebek között lesz több 
napirendi pontunk, amelyeket nyílt és zárt ülésen fogunk tárgyalni. Amennyiben más javaslat 
nincsen, kérem tisztelt Képviselő-társaimat, hogy döntsetek a napirendről a hangjelzés ideje alatt. 
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Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Napirend: 

1. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Dr. Papp Dávid 

2. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás szerződése 
 Előadó: Dr. Papp Dávid 

3. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás SZMSZ-ének 
módosítása 
 Előadó: Dr. Papp Dávid 

4. Vagyonkezelési szerződés 
 Előadó: Dr. Papp Dávid 

5. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2013. évi beszámolója 
Előadó: Csikós István TGSZ vezető 

6. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

7. Beszámoló a Ki akarok nyílni Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkatervéről 
és a nevelési év kezdéséről 
 Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető 

8. Tájékoztató a Szőlőfürt Református Óvoda 2014/2015-ös nevelési év 
munkatervéről és a nevelési év kezdéséről 
 Előadó: Gál Henrikné intézményvezető 

9. Tájékoztató a Neumann János Általános Iskola 2014/2015-ös tanév 
munkatervéről és a tanév kezdéséről 
 Előadó: Ladjánszki Csilla igazgatóDr. Papp Dávid 

10. Önkormányzati rendeletek módosítása 
 Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

11. Egyebek 
 
1./ Napirendi pont:  
         Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosítása 
    Előadó: Dr. Papp Dávid 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Az első napirendi pontunk az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosítása, 
illetőleg ezt követően több napirendi pont kapcsolódik a Veresegyház és Környéke 
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Szennyvízközmű Társuláshoz és ezeknek előadója dr. Papp Dávid, a Társulás jogi képviselője. 
Papp Dávid már részt vett a Pénzügyi bizottsági ülésen is. Átadom a szót dr. Papp Dávid ügyvéd 
úrnak. 
 
Dr. Papp Dávid Szennyvízközmű Társulás jogi képviselője: 
A vagyonrendelet módosításának több oka is van, az események egybeestek. Egyrészt a Pest 
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása, másrészt a társulás vagyonkezelési szerződése 
miatt is aktualitása van az önkormányzati rendelet módosításának. A hatályos rendeletünk nem 
felel meg a hatályos jogszabályoknak, mert nem határozza meg a helyi sajátosságoknak 
megfelelően a vagyonelemeket, amelyekre lehet vagyonkezelői jogot létesíteni, nem határozza 
meg a vagyonkezelői jog létesítését és annak módját, nem szabályozza, hogy ki lehet 
vagyonkezelő. Nem tartalmaz rendelkezéseket arra, hogyan lehet ellenőrizni a vagyonkezelőt. Az 
előterjesztéshez képest egy kiegészítést javasolnék. A módosító rendelet 4. § (2) bekezdés 
kiegészítését javaslom a Nvt. 3. § 1. bekezdés 19. pontjának c) alpontjának feltüntetésével.  
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Kérdezem a tisztelt Képviselő-társakat, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az 
elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, akkor kérlek benneteket, hogy döntsetek a vagyonrendelet 
módosításáról a napirend előadója által kért kiegészítéssel együtt. 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 

Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 

3/2012.(III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

  

 
2./ Napirendi pont:  
         Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás szerződése 
    Előadó: Dr. Papp Dávid 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A második napirendi pontunk a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás szerződése. 
Előadója szintén dr. Papp Dávid ügyvéd úr. 
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Dr. Papp Dávid Szennyvízközmű Társulás jogi képviselője: 
A 2., a 3. és a 4. napirendi pontokról egyszerre beszélnék, egymás után, ebben a sorrendben. 
Ahhoz, hogy a vagyonkezelői jog a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás részére 
alapításra kerülhessen, módosítani kell a társulás társulási megállapodását, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és ennek megfelelően lehet megkötni a vagyonkezelési szerződést. A 
Társulási megállapodás Preambuluma, illetve a III. pontja egészül ki. A jogszabályban az 
önkormányzatok számára rögzített hatásköröket az önkormányzat átruházná a Társulásra, mint a 
három alapító önkormányzat képviselő-testületeinek szervére. Tulajdonképpen ezt tükrözi a 
társulási megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. A Szervezeti és 
Működési Szabályzathoz azért is hozzá kellett nyúlni, mert a jogszabályok változások előírják, 
hogy milyen tartalmi elemeknek kell megfelelni-e egy társulás szabályzatának. Ennek megfelelően 
korrektúrában látszanak a módosítások. Fontos módosítás az, hogy a mai viszonyokhoz mérten a 
társulás képviseleténél a társulás gazdasági szervezet vezetőjének önálló aláírási jog értékhatára 
megváltozna, 500.000.- forintról 2 millió forintra. Ez a kettő okirat szolgál ahhoz, hogy a 
vagyonkezelési szerződést meg lehessen kötni. A vagyonkezelési szerződésből kettő készült. Az 
egyik Erdőkertest nem érinti, mert nincs mezőgazdasági hasznosítású föld alatt szennyvíz közmű 
vagyona. A vagyonkezelési szerződésben pontosan fel vannak sorolva azok a hatáskörök, 
amelyeket a három önkormányzat átruház a társulásra. Fel vannak sorolva az ingatlanok, 
amelyekre a vagyonkezelői jogot be lehet jegyezni az ingatlan-nyilvántartásban. Fontos 
megjegyezni, hogy a vagyonkezelői jog kizárólag a szennyvíz közművekre, szivattyúkra, 
átemelőkre, tisztító telepre, illetve a vonalas létesítményre vonatkozik. A szerződés értéke 
településenként az összérték, ezt szétbontani nem volt célszerű a szerződésben.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Tulajdonképpen együtt tárgyaljuk ezt a három napirendi pontot, mert a vagyonkezelési szerződés 
megkötésének alapja a társulás társulási megállapodásának illetve a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának a módosítása, de szavazni külön fogunk róla. Kérdezem a tisztelt Képviselő-
társakat, hogy a társulás megállapodás módosításához kérdés van-e? Ha nincs kérdés, akkor 
kérem, hogy a hangjelzés ideje alatt döntsetek a társulási megállapodás módosításának 
elfogadásáról. 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 
3./ Napirendi pont:  
         Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás SZMSZ-ének módosítása 
    Előadó: Dr. Papp Dávid 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
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Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem a tisztelt Képviselő-társakat, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához 
van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy a hangjelzés ideje alatt 
szavazzunk az SZMSZ módosításáról. 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 
4./ Napirendi pont:  
         Vagyonkezelési szerződés 
    Előadó: Dr. Papp Dávid 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A vagyonkezelői szerződéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben 
nincs, kérem, hogy a hangjelzés ideje alatt szavazzunk a vagyonkezelői szerződés elfogadásáról. 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
64/2014. (IX. 25.) KT határozat 

 
1. Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erdőkertes, 

Szada és Veresegyház települések által létrehozott Veresegyház és Környéke 
Szennyvízközmű Társulásra vonatkozó Társulási megállapodást a megismert 
tartalommal jóváhagyja, annak aláírására a polgármestert feljogosítja.  
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2. Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erdőkertes, 
Szada és Veresegyház települések által létrehozott Veresegyház és Környéke 
Szennyvízközmű Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát a megismert 
tartalommal jóváhagyja, annak aláírására a polgármestert feljogosítja. 

3. Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító tag – úgy dönt, 
hogy a község szennyvízközmű vagyonát a Veresegyház és Környéke 
Szennyvízközmű Társulás részére vagyonkezelésbe adja. A vagyonkezelés 
részleteiről rendelkező, és a vagyonelemek helyét és értékét felsoroló vagyonkezelési 
szerződéseket a megismert tartalommal elfogadja, annak aláírására a polgármestert 
feljogosítja. 

 
Határidő:azonnal 
Felelős:polgármester 
 

 
5./ Napirendi pont:  
        Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2013. évi beszámolója 
    Előadó: Csikós István TGSZ vezető  
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendi pont a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2013. évi 
beszámolója. Sajnálatos módon a társulás munkaszervezetének egyik képviselője sem tudott 
eljönni a mai testületi ülésre. A keddi Pénzügyi bizottsági ülésen a munkaszervezet gazdasági 
vezetője itt volt. A bizottsági ülésen nem tudtam részt venni, kérem elnök urat, szóljon néhány 
szót a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Hányik Gábor képviselő, a bizottság elnöke: 
A keddi ülésen megtárgyaltuk a napirendet. Részletes, korrekt tájékoztatót kaptunk Feith 
Ferencnétől, a beszámolóban minden benne volt, a bizottság vita nélkül javasolta elfogadását.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, vélemény Képviselő-társaim részéről? 
Hozzászólást nem látok, kérem, hogy döntsünk a beszámoló elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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65/2014. (IX. 25.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító tag - úgy dönt, hogy a 
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
6./ Napirendi pont:  
         Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a Pénzügyi bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. Korábban beszámoló volt a féléves gazdálkodásról, most a 
jogszabályváltozás miatt tájékoztatót kell készíteni a Képviselő-testületnek. A tájékoztatóból 
látható, hogy az önkormányzat gazdálkodása kereteken belül zajlott. Mind a bevételi oldalon, 
mind a kiadási oldalon a teljesítés időarányos. A nyári felújítások az intézményekben a félévet 
követő időszakban zajlottak. Az intézmények tekintetében sikeres felújítási programot hajtottunk 
végre. Nagy beruházásaink gondolok itt az épületenergetikai beruházásra, amely a tornatermet 
érinti, az ezt követő időszakban indult. Tájékoztatom tisztelt Képviselő-társaimat, hogy 
Veresegyház Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szolidaritási alapot hozott létre. 
Ennek a szolidaritási alapnak egy részét Erdőkertes kapta. A kapott támogatás 40 millió forint 
volt. Ennek egy részét adósságszolgálatra fordítottuk, fennmaradó részéből pedig a Képviselő-
testület által határozattal elfogadott fejlesztések kezdődtek meg, illetve vannak folyamatban. 
Pénzügyi vezető Asszonyt kérdezem, van-e kiegészítése?  
 
Csákiné Som Beatrix pénzügyi vezető: 
Nincs kiegészítésem a tájékoztatóhoz. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdés, hozzászólás, vélemény érkezik-e Képviselő-társaim részéről? Amennyiben nincs, kérem, 
hogy a tájékoztató elfogadásáról a hangjelzés ideje alatt döntsetek. 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
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Eredménye: Elfogadva 

 
 

 
66/2014. (IX. 25.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat féléves 
költségvetési tájékoztatóját 

551.094 eFt kiadás 
532.436 eFt bevétel 

teljesítésével elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
7./ Napirendi pont:  
         Beszámoló a Ki akarok nyílni Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkatervéről és a 

nevelési év kezdéséről 
    Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Következő napirendi pontunk az óvoda beszámolója. Az előterjesztést az OMISZ bizottság 
tárgyalta. Kérdezem Elnök urat, kíván-e szólni? 
 
Bakos István képviselő, a bizottság elnöke: 
A beszámolót részletesen megbeszéltük. 
 
Járosiné Suba Karolina óvodavezető: 
A bizottsági ülésen egy kérdése volt Jegyző Asszonynak, hogy hány olyan gyerekünk van az 
óvodában, akinek van szakvéleménye. A bizottsági ülés óta pontosítottam a gyerekek számát. Az 
óvodában hat olyan gyermek van, akik a Nevelési Tanácsadótól szakvéleménnyel rendelkeznek, 
ebből három gyermeknek pszichológiai gondozása szükséges folyamatosan. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
Tehát nem SNI-s gyermekek. Az idén SNI-s gyermek nincs? 
 
Járosiné Suba Karolina óvodavezető: 
Nincs. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem tisztelt Képviselő-társaimat van-e hozzászólás, vélemény az elhangzottakhoz? 
Amennyiben nincs, kérem, hogy a hangjelzés ideje alatt szavazzunk a Ki akarok nyílni Óvoda 
munkatervéről és a nevelési év kezdéséről szóló beszámolóról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
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 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
67/2014. (IX. 25.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda 2014-2015 
nevelési év munkatervéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

 
8./ Napirendi pont:  
         Tájékoztató a Szőlőfürt Református Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkatervéről 

és a nevelési év kezdéséről 
  Előadó: Gál Henrikné intézményvezető 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Következő napirendi pontunk a Szőlőfürt óvoda nevelési évének kezdéséről szóló tájékoztató. 
Kérdezem az OMISZ bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítése az ülésen elhangzottakról? 
 
Bakos István képviselő, bizottság elnöke: 
A tájékoztatót megkaptuk, az ülésen meghallgattuk az óvoda vezetőjét, az elhangzottakhoz nincs 
kiegészítésem. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A bizottsági ülésen három kérdése volt az Óvodavezető Asszonynak. A kérdéseket továbbítottam 
az illetékeseknek, meg fognak keresni. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem Óvodavezető Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítése van-e? 
 
Gál Henrikné óvodavezető: 
Szeretném elmondani, hogy az önkormányzat részére elkészült anyag egy rövid tájékoztató, a 
részletes anyagot a Református Pedagógiai Szolgálatnak kellett megküldenünk.  

(Megérkezett Gerencsér Katalin, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem tisztelt Képviselő-társaimat van-e hozzászólás, vélemény a tájékoztatóhoz? Kérdést 
nem látok, köszönöm az Óvodavezető Asszonynak a tájékoztatást és részvételét a bizottsági és a 
testületi ülésen. 
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9./ Napirendi pont:  
         Tájékoztató az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola 2014/2015-ös tanév 

munkatervéről és a tanév kezdéséről 
    Előadó: Ladjánszki Csilla igazgató 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem Bakos István Elnök urat, van-e kiegészítése? 
 
Bakos István képviselő, a bizottság elnöke: 
Nincs kiegészítésem, hallgassuk meg Igazgatóasszonyt. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Átadom a szót Ladjánszki Csilla igazgatóasszonynak. 
 
Ladjánszki Csilla megbízott iskolaigazgató: 
Megbízott igazgatóként látom el szeptembertől az intézményvezetését. A bizottsági ülésen 
részletesen ismertettem a munkatervi feladatokat. A testületi ülésen a szakmai elképzeléseket 
szeretném megosztani a Képviselő-testülettel, segédletként egy összeállítást készítettem, melyet 
kivetítőn mutatok be.  
A Képviselő-testület megtekintette a prezentációt és közben az Igazgató Asszony ismertette az intézményre 
vonatkozó szakmai elképzeléseit és az előadás végén több bizalmat kért a tantestületnek.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Köszönöm Igazgató Asszonynak a lendületes bemutatóját. Kérdezem a tisztelt Képviselő-
társaimat, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény van-e?  
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
Szeretném, ha Igazgató Asszony elmondaná, hogy mi indokolta az innovációért felelős 
munkacsoport megalakítását. 
 
Ladjánszki Csilla megbízott iskolaigazgató: 
A kompetencia mérések eredményei az elmúlt időszakban romlottak. A tanulmányi mutatókat 
szeretnénk emelni, amelyhez a szövegérték a matematika hozzátartozik. Ezért hoztam létre az 
innovatív munkacsoportot, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ezek az eredmények javuljanak. 
Az év eleji felmérésekből látjuk majd, hogy milyen területen szükséges a gyermekeknek további 
segítség.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
További kérdés, hozzászólás nincs, Igazgató Asszonynak megköszönjük a részletese tájékoztatót. 
 
10./ Napirendi pont:  
         Önkormányzati rendeletek módosítása 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
A következő napirend önkormányzati rendeletek módosítását jelenti. Közös rendeletben foglaltuk 
össze a módosításokat. Három építési rendelet, az Önkormányzat SZMSZ-ének és az utca 
elnevezésről szóló rendelet módosításáról van szó. Átadom a szót Jegyző Asszonynak.  
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Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A képviselő-testületi ülések nyári szünete alatt összegyűltek a Pest Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Főosztályától érkezett törvényességi felhívások. Az egyik törvényességi felhívás 
három építésügyi önkormányzati rendeletünket érinti. A településképi véleményezési eljárásról, a 
településképi bejelentési eljárásról szóló és a 8/2013. (III. ) önkormányzati rendeletekről egy 
észrevétel keretében megállapították, hogy a testület túlterjeszkedett, olyan témát is 
szabályoztunk, amelyre jogszabályi előírás található. Törvényességi felhívásnak eleget téve a 
rendeletet hatályon kívül helyeztük, a másik két rendelet egy-egy pontját módosítottuk a kérésnek 
megfelelően. A másik törvényességi felhívás a vagyonrendeletünket érintette, amelyet első 
napirendi pontként már tárgyalt a testület. A következő módosításra nem törvényességi felhívás 
miatt kerül sor, hanem a Miniszterelnökségi államtitkári kérésnek megfelelően teszünk eleget az 
önkormányzat SZMSZ-ének módosítására, részletesen szabályozva a jegyzőkönyvek átfűzésére 
vonatkozó rendelkezéssel. A módosítás szerint javasoljuk a jegyzőkönyvek oldalait két helyen 
gerinctűzéssel áttűzni. A következő rendeletmódosításra telefonon történt jelzés alapján 
készítettünk javaslatot. Az utcaelnevezésről szóló rendeletünkben a preambulumot kell 
módosítani a jogszabályszámának változása miatt, továbbá részletesebb szabályokat kellett 
kidolgozni arról, hogy az utcaelnevezést ki kezdeményezheti, ki véleményezi. Kértünk határidő 
módosítást a törvényességi felhívások teljesítésére, amit meg is kaptunk.  
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Egy pici észrevételem van, hogy elírás van az SZMSZ módosításánál. „szemszerű” helyett 
„számszerű”. 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Ha nincs további észrevétel, kérdés, kérem, szavazzunk az építésügyi, az önkormányzat SZMSZ-
ét és az utcaelnevezésről szóló önkormányzati rendeleteket módosító önkormányzati rendelet-
tervezet elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 9 100,00%  100,00% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 9 100,00%  100,00% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 0   0,00% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete  
egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről 
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A közterületnevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 10/2008. (10. 30.) 

önkormányzati rendelet preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § 

(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületnevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről a 

következő rendeletet alkotja:” 

1. § 
 
A településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 
4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § 
(1)    b) meglévő építmény bővítésére, illetve átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási és 

továbbépítési engedélyezési eljárásokhoz kézsített építészeti-műszaki tervekre, 
 

2. § 
 

A közterületnevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 10/2008. (10. 30.) 

önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § 
(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti: 

a) polgármester 
b) helyi önkormányzat képviselője,  
c) Képviselő-testület bizottsága 
d) Erdőkertes település közigazgatási területén érvényes lakóhelyi címmel rendelkező 

állampolgár. 
 
(2) A javaslatokat a Képviselő-testület OMISZ bizottsága véleményezi„ 

  
4. § 

 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10.§. 
(1) „A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve – a törvényi előírásokon túl – a szavazás számszerű eredményét a 
szavazatszámláló informatikai rendszer(szoftver) által generált „szavazati összesítő tábla” tartalmazza, melyet a 
jegyzőkönyv szövegébe az adott napirendi pont szavazásához kapcsolódóan be kell tűzni. 
 
(2) Az elkészített jegyzőkönyvek minden oldalát folyamatos sorszámozással el kell látni. A jegyzőkönyvek 
megváltoztathatatlanságának és elválaszthatatlanságának érdekében a jegyzőkönyvek oldalait legalább két helyen 
gerinctűzéssel kell áttűzni oly módon, hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható.” 

 
Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző 
gondoskodik 
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(2) A településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 5. § 
(1), (2), (4) és (8) bekezdése hatályát veszti. 
(3) A településképi bejelentési eljárásról szóló 7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) 
bekezdés c), j), k), l) pontja, 5. §-a, 6. § (6) bekezdése hatályát veszti. 
(4) A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel 
kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 
 
Erdőkertes, 2014. szeptember 14. 

 
 
 

                         Dr. Pásztor László                                              Vargáné Rajna Ágnes  
                           polgármester                                                        címzetes főjegyző 
 
Kihirdetve:    
Erdőkertes, 2014. szeptember 26.                     
 
                                                             Vargáné Rajna Ágnes   
                                                                                                      címzetes főjegyző             
 

 
 
4./ Napirendi pont:  
         Egyebek 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Egyebek napirendi ponton belül belterületbe csatolási ügyben, illetve a Bursa Hungarica 
pályázathoz csatlakozás ügyében kell döntést hozni.   
 
Belterületbe csatolás 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Egyebek napirendi ponton belül egy ingatlan belterületbe csatolásának tárgyalására kerül sor. A 
belterületbe csatolást a Pénzügyi bizottság keddi ülésén tárgyalta, elfogadásra javasolta. A 
belterületbe csatolás egy ingatlant érint, amelynek már a környékén vannak belterületi ingatlanok. 
A belterületbe csatolás az önkormányzat számára költséget nem jelent, ez a tulajdonost terhelő 
költség. Kérdezem a tisztelt Képviselő-társakat van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
Kérem, szavazzunk az ingatlan belterületbe csatolásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 9 100,00%  100,00% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 9 100,00%  100,00% 
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 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 0   0,00% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
68/2014. (IX. 25.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erdőkertesi 0111/85 hrsz. alatti 
ingatlan művelési ágból kivonását és belterületbe csatolását engedélyezi, azzal a kikötéssel, hogy 
az eljárás teljes költsége a kérelmezőt terheli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
A következő napirend az egyebek keretében a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás. Ez a 
fiatalok elsősorban felsőoktatási rendszerben történő tanulását támogató rendszerhez, az ehhez 
való csatlakozási szándékunkról kell most dönteni. Ezt követi majd ősszel az OMISZ bizottság 
munkája, hogy ki kapjon támogatást az önkormányzattól. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozásról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 9 100,00%  100,00% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 9 100,00%  100,00% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 0   0,00% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
69/2014. (IX. 25.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  szándékát fejezi ki, hogy csatlakozni 
kíván a 2014-2015-ös tanévben is a Bursa Hungarica elnevezésű országos Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Dr. Pásztor László polgármester:  
A továbbiakban két fellebbezést fogunk tárgyalni, melyet zárt ülésben kell tárgyalnunk, kérem a 
tisztelt vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni.  

(A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik) 
 

(Zárt ülés vége, a testületi ülés nyílt ülésként folytatódik) 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Július 31-én volt a Képviselő-testületi ülés. Augusztus 1-jén volt a Szentsarki Emlékkeresztnél a 9. 
találkozó. Augusztus 12-én a Galgamenti Víztásulat végelszámolással megszűnt. Az állam 
másként láttatja el a vízfolyások karbantartását. Augusztus 13-án volt itt a Virágos 
Magyarországért verseny zsürije, eredményt még nem tudunk. Az idén is megdicsértek a Szent 
István parkért, valamint az évek óta folytatott fásításért. Augusztus 20-án a Képviselő-testület 
határozata alapján sor került a kitüntetések átadására. Augusztus 21-én volt a Zöldhíd társulás 
ülése, amely határozatképtelen volt. Augusztus és szeptember hónapban a Béres úrékkal az 
Alurock tulajdonosaival több alkalommal tárgyaltunk, megtekintettük a telepet. Egyeztettünk 
arról, hogy a 12000 m2-es iparteleppel mit lehet kezdeni. Augusztus 29-én volt a tanévnyitó az 
iskolában. Szeptember 2-án volt a Zöldhíd társulás ülése, már határozatképes volt és elfogadtuk a 
működéséhez szükséges beszámolókat. Szeptember 4-én a Visibility Kft képviselőjével 
találkoztam, ők olyan közúti jelzőtáblákat gyártanak, amelynek az oszlopában van az elektronika, 
az akkumulátor és más egyéb, a tetején napelem. Mindez arra szolgál, hogy a benne lévő sárga 
villogókat, LED-es csőalakokat és más egyebeket ellásson elektromos árammal. A 
vasútállomásnál lévő gyalogátkelőhely balesetveszélyes. Erre a helyre szeretnénk felszerelni, ide 
jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése nem lehetséges. A megyében két hely lenne, ahol ez a 
közúti jelzőtábla megvalósulna. Ennek felszerelésére szeretnénk engedélyt kapni. Szeptember 4-
én az iskolaigazgatójával volt egyeztetés, ami azóta is rendszeres. Hó végére készen van a mosdó 
helyiség, tisztességes minőségben. Az épületenergetikai beruházás készre jelentése megtörtént, 
szeptember 30-a a befejezési határidő. 8 millió forint körüli az önrészünk, az önrészt is 
megnyertük, nem kell fizetnünk, csak azt a minimális összeget kell kifizetni, amit eredendően 
vállaltunk. Az Egészségház belső átalakítását tervezzük. Szeptember 9-én egyeztettünk a jövő 
nyáron induló kerékpárversennyel kapcsolatban. Korábban gazdái voltunk kerékpárversenynek. 
Arról egyeztettünk, hogy a kerékpárverseny utolsó köre fog indulni nálunk, a befutó Budapest 
rakparton lesz. Ezt megpróbáljuk kísérő rendezvénnyel érdekessé tenni. Szeptemberben a Fő út 
átadás-átvétele lezárult. Szeptember 11-én voltunk a Városházán a versenyképes Közép-
magyarországi Operatív Programnál kértek tőlünk projekt ötleteket. Négy projekt ötletet jelöltünk 
meg, általános iskolát, járdaépítést, Egészségház rekonstrukciót, öreg óvoda rekonstrukciót. 
Ezeket az ötleteket elfogadták. Ugyanezen a napon Közbiztonsági fórum volt Veresegyházon, 
ahol újabb körzeti megbízottakért protestáltam, ígéretet kaptam. Szeptember 13-án a görög 
katolikus templomot felszentelték Gödöllőn. Szintén szeptember 13-án volt Erdőkertesen 
ökölvívó gála a tornateremben, amelyet a Magyar Ökölvívó Szövetség rendezett. Jól érezték 
magukat nálunk és azt mondták, hogy még az idén visszalátogatnának hozzánk. Szeptember 15-
én az Aluplast adásvételi szerződésének aláírása megtörtént. Mai napon bent voltunk az 
ingatlanban. Végleges birtokba adás október 27-én lesz. Szeptember 16-án a Közúttal sikerült 
megállapodni útfelújításhoz mart aszfalt és egy egyéb anyag megszerzéséről. Szeptember 18-án az 
Idősügyi Tanács ülésén voltam. 18-án rendkívüli testületi ülés és OMISZ bizottsági ülés volt. 20-
án volt a Kulturális Örökség Napja megnyitója a Faluházban, ahol a galérián megtartott kiállítást 
megnyitó rendezvényen sokan vettek részt. Csapadékvíz elvezető tervezővel egyeztettünk a héten, 
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átadtunk nekik minden korábbi dokumentumokat, koncepció tervet, tanulmány tervet, ami a 
településről szól. Egy hetet kért a tervező és azt követően folytatódik tovább a tervezési munka 
úgy, hogy a jövő év tavaszán – a lehetőségekhez mérten - vízjogi engedélyes, vízjogi létesítési 
engedélyes tervek legyenek a birtokunkban, amelyek pályázat benyújtására is alkalmasak. 23-án 
volt a Pénzügyi bizottsági ülése. Tegnap voltunk az Alurock telepén, ma az Aluplast telepét jártuk 
be. A településen tapasztalhatjátok, hogy sikerült egy állatvédőrt alkalmaznunk. A településen lévő 
kóbor kutyák, közterületen történő állatetetések ügyében intézkedik, állattartással kapcsolatban 
keletkező bejelentések helyszíni vizsgálatában közreműködik. Mittó Gabriella az állatvédőr a 
településen. Kenneleket is készítünk, hogy a befogott kutyák átmeneti őrzését is meg tudjuk 
oldani, mert így a gyepmesteri tevékenységet hatékonyabban fogjuk tudni ellátni. A jelzőlámpás 
gyalogátkelőhely beállítása folyamatban, annak érdekében, hogy a közlekedésnek leginkább 
megfelelő ütemet sikerüljön megtalálni, a jelzőlámpa nyomógombos lesz.  
 
Bakos István képviselő: 
Domb utcában, talán az 1. szám alatti ingatlanon lévő kutya nem kap megfelelő élelmet, sovány és 
most kölykei vannak. Két nagy telek mellett lévő ingatlanon van a kutya, a házszámot nem tudom 
pontosan. Laknak az ingatlanon, de idősek.  
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
Mittó Gabriella feladata a parlagfüves, gondozatlan ingatlanok helyszínelése is, fotót készít, 
tájékoztatja, figyelmezteti a polgárokat.  
 
Hányik Gábor képviselő: 
A Fő út rekonstrukció átadását követően, előttünk a járdán maradt egy teljesen jó állapotú csíkos 
tábla, az önkormány begyűjtheti, a táblának funkciója már nincs. Lesz-e szüreti rendezvény a 
közel jövőben?  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A tábla ott maradt, begyűjtjük. Szüreti rendezvény az idén nem lesz. A környező településekkel 
volt megegyezésünk ennek a megrendezésében, de mindenki vonakodva vett részt ennek a 
szervezésében. Jövőre, ha lesz lovasverseny, ehhez kapcsolnánk a szüreti rendezvényt. A szüreti 
rendezvénynek volt négy esztendős hagyománya, de ez megszakadt.  
 
Gál Henrik képviselő: 
Az Aluplast területének hasznosításával, mi az elképzelés? 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Alapvetően három vagy négy célt tudok elképzelni. Először birtokba kell vennünk, utána kell rajta 
dolgoznunk, hogy a terület jó állapotba kerüljön. Bizonyos részét az önkormányzat kommunális 
csoportja fogja használni, a hangárban a településüzemeltetéshez használt gépeket tudjuk tárolni, 
továbbá a téli csúszásmentesítésre szolgáló sót és ezen kívül földet is helyezhetünk itt el. A 
tervezett szociális központnak lehet központja és más vállalkozások számára is bérbe adható 
területként lehet hasznosítani, de üzleteket is ki lehet alakítani. Az épület kifelé is megnyitható. 
Amennyiben a beszámoló elfogadható, kérem, szavazzatok.   
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:25 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 9 100,00%  100,00% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
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 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 9 100,00%  100,00% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 0   0,00% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 
Baráth Zoltán Ferenc képviselő: 
Rákóczi utcában hallottam, hogy nem tudtak beállni az ingatlanra a tulajdonosok. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Két helyen volt ilyen gond, de a problémájukat megoldjuk, folyamatban van. A Mária utca lesz a 
következő ilyen beruházásunk a testületi döntés alapján. Szintén testületi döntésnek megfelelően a 
gépvásárlásnál eljutottunk a Zetor beszerzéséig, október hónapban megérkezik a téli munkához 
szükséges adapterrel együtt. Ez a testületi ülés a ciklus utolsó testületi ülése volt. Megköszönöm 
mindenkinek az elmúlt négy év munkáját. A testület a település érdekében eredményesen tudott 
együtt dolgozni. Öröm volt Veletek együtt szolgálni ezt a települést.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Dr. Pásztor László      Vargáné Rajna Ágnes                         
      polgármester         címzetes főjegyző 
 
 


