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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Erdőkertes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 
megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Pásztor László  polgármester 
   Bakos István   képviselő 
   Boldizsár Dániel  képviselő 
   Galló György    képviselő 
   Hack István    képviselő 
   Hollósi Jánosné  képviselő 
   Kopeczky Lajos   képviselő 
   Nagyné Gódor Csilla  képviselő 
   Varga-Bokor Zsuzsanna képviselő 
    
Az ülésről igazoltan távol maradt:---- 
    
Jelen voltak továbbá:  

Vargáné Rajna Ágnes   jegyző 
   Fehér Ágota   aljegyző 
   Dr. Vallus Marianna  HVB elnök 
   meghívott vendégek 
 
Az ülés levezető elnöke: Dr. Pásztor László polgármester 
A jegyzőkönyvet vezette: Homa Ibolya 
 
 
1./ Napirendi pont: 
          A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választási eredményekről  

Előadó: Dr. Vallus Marianna HVB elnök  

Dr. Vallus Marianna Helyi Választási Bizottság Elnöke: 

Erdőkertes Község Önkormányzatának alakuló ülésén tisztelettel köszöntök mindenkit a Helyi 
Választási Bizottság elnökeként. A jogállamiság szempontjából kiemelkedő jelentőségű a 
választás, a döntéshozó szabad és tiszta jogszabályoknak megfelelően történő megválasztása 
nélkül nem lehet jogállamról beszélni. Egy ilyen választáson vagyunk most túl. Nekem, mint a 
Helyi Választási Bizottság Elnökének az a feladatom, hogy tájékoztatást adjak a választási 
eredményekről és kiadjam a megbízó leveleket. Országosan a választási részvétel 44,29 % volt, ez 
az elmúlt öt választás esetében a legalacsonyabb. Ettől alacsonyabb részvételi arány legutoljára 
1994-ben volt. Érdekesség, hogy Pest megyében valamivel az országos átlag alatt volt a részvétel 
40,80 %. Erdőkertesen mind az országos, mind pedig a megyei szint alatt volt a részvétel, de a 
szomszédos településekhez képest is alacsonyabb számban vettünk részt. További érdekesség, 
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hogy a települések 77 %-ában, vagyis 2448 településen független polgármestert választottak meg. 
A Pest megyei közgyűlés 43 képviselőből áll, közülük 23 fő a FIDESZ-KDNP, 8 fő a Jobbik, 5 
fő az MSZP, 4 fő a DK és 3 fő az LMP képviselőcsoportjának a tagja. Erdőkertesen 6132 
szavazó polgár van, ebből 2142 választópolgár ment el szavazni, ez 34,9%-nak felel meg. Közel 
10 %-os az eltérés az országos átlaghoz képest. A polgármester választáson 2110 érvényes 
szavazatból a jelöltekre leadott szavazatok a következők szerint alakultak: 
 

Dr. Pásztor László Független jelöltre 1644 fő a szavazatok 77,9 %-a 

Gerencsér Katalin FIDESZ-KDNP jelöltre 466 fő a szavazatok 22,09 %-a 

 
A polgármester választást dr. Pásztor László nyerte. 
A képviselőjelöltek esetében 2097 érvényes szavazat volt. A választás eredményeként – elért 
szavazataik sorrendjében – a következő jelöltek nyertek képviselői megbízást: 
 

Hollósi Jánosné  független jelölt 980 szavazattal 

Bakos István független jelölt 972 szavazattal 

Nagyné Gódor Csilla független jelölt 933 szavazattal 

Kopeczky Lajos független jelölt 833 szavazattal 

Varga-Bokor Zsuzsanna független jelölt 722 szavazattal 

Boldizsár Dániel független jelölt 584 szavazattal 

Galló György független jelölt 567 szavazattal 

Hack István független jelölt 562 szavazattal 

 
Ezeket az eredményeket a Helyi Választási Bizottság állapította meg és tette közzé. Miután a 
választást követően nem érkezett jogorvoslati kérelem, ezáltal ezek a választási eredmények 
jogerőre emelkedtek. Összegezve megállapítható, hogy Erdőkertesen a 2014. évi önkormányzati 
választás rendben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, eredményesen zajlott le. Ebben 
kulcsszerepet játszottak a választási szervek résztvevői, a Helyi Választási Iroda, a Szavazat 
Számláló Bizottságok tagjai, akik pontos, törvényes és pártatlan munkavégzéssel hozzájárultak a 
választás sikeres lebonyolításához. Elismerésemet és köszönetemet fejezem ki a tagoknak.  
 
2./ Napirend pont:  
           Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

Előadó: Dr. Vallus Marianna HVB elnök   
 
Dr. Vallus Mariann:  
Megkérek mindenkit, hogy álljanak fel és felkérem a képviselőket, hogy mondják utánam az eskü 
szövegét. (Képviselők leteszik az esküt.) Most pedig felkérem dr. Pásztor Lászlót az eskü letételére. 
(Polgármester leteszi az esküt.) 
Az eskütételt követően felkérem a képviselőket és a polgármestert az esküokmányok aláírására. A 
megbízó levelek átadására 2014. október –n sor került. Gratulálok és eredményes munkát 
kívánok. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Szeretettel köszöntöm kedves Vendégeinket, Képviselőtársaimat, a polgármesteri hivatal 
munkatársait Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén, melyet 
2014. október 27-én 17 órai kezdettel tart. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 9 
települési képviselőből jelen van 9 fő. Az ülés napirendjére a kiküldött meghívónak megfelelően 
teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, az önkormányzati társulásokba delegálás napirendi pont 
részeként a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulásának Társulási Megállapodását is 
módosítanunk kell. Kérem a mai ülés napirendi javaslatának elfogadását. 
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A képviselő-testület az ülés napirendjét 9 igen szavazattal, a javaslatnak megfelelően 
elfogadta. 

 
 
NAPIREND: 
 1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választási    

eredményekről  
  Előadó: Dr. Vallus Marianna HVB elnök  

     
  2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

  Előadó: Dr. Vallus Marianna HVB elnök 
                           
                          3./ Polgármesteri program ismertetése 

  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester   
      

   4./ SZMSZ módosítása  
     Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
 

  5./ A polgármester illetményéről határozathozatal és a képviselők           
 tiszteletdíjáról szóló rendeletalkotás 

           Előadó: Dr. Pásztor László polgármester  
 
                          6./ Önkormányzati Társulásokba delegálás 

          Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
 
   

3./ Napirend pont:  
           Polgármesteri program ismertetése 

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester   
  
Dr. Pásztor László polgármester: 
A testületi ülés a polgármesteri program ismertetésével folytatódik. Erdőkertes az elmúlt 
választások során is hitet tett a fejlődés mellett. Ennek a fejlődésnek vannak választott vezetői, a 
képviselő-testület és a polgármester. Szükség van a polgármesteri hivatal, az intézmények 
munkájára és azokra az emberekre, akik lakóhelyül választották Erdőkertest. Bízom benne, hogy 
az elkövetkező évek során már nemcsak lakóhelyüknek, hanem otthonuknak is nevezik azt. 
Ehhez a településnek gazdagodni kell közművekben, elsősorban útban, csapadékvíz elvezető 
hálózat építésében, illetőleg olyan részeken járdaépítésben, amely területeken hosszabb távban 
sem képzelhető el a szilárd útburkolat. Gyarapodnunk kell terekben, ahol a közösségek otthonra 
tudnak lelni. Szeretnénk a tornacsarnokot megvalósítani, melynek szükségességét Erdőkertes 
sportélete, a sportolók száma indokolja, valamint az iskolában bevezetett mindennapos 
testnevelés és az iskolát fejlesztő innovációs gondolatok. Szükségünk van játszóterekre, parkokra 
és szépen rendben tartott portákra, a porták előtt polgárok által gondozott közterületekre. Munka 
dandárját nem lehet elvégezni kisebb szervezetekkel, ehhez szükség van a település polgáraival 
való együttműködésre. A település képét így lehet javítani, amely hat az Erdőkertesen élő és ide 
látogató emberekre, akár vendégként, akár az ideköltözés szándékával. Munkahelyeket is kell 
létesítenünk. Meghatározó az, hogy a településnek milyen gazdasági ereje van. Erdőkertes ezzel a 
gazdasági erővel a környékbeli és az összehasonlítások alapjául szolgáló településeknél rosszabb 
helyzetben van. Ez annak az eredménye, hogy a környékbeli településekhez viszonyítva a 
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lakosságszám magas, a terület viszont kisebb, mintegy 575 ha. Ezen a területen van több mint 
4000 kialakult ingatlan, lakóház, vagy hétvégi ház. Ebből következik az, hogy az 
önkormányzatnak nehéz összefüggő területeket kialakítania. A Képviselő-testület több ciklust 
átfogó munkájának eredményeként ma már Erdőkertes rendelkezik gazdasági, kereskedelmi és 
szolgáltató övezetekkel, kisebbekkel, nagyobbal és még nagyobbal. Az elmúlt időkben megtörtént 
ezeknek a területeknek az övezeti besorolása és közművesítése. Az ipari ingatlanok értékesítésére 
és zöldmezős beruházások indítására megvan a lehetőség. A saját önkormányzati oldalról való 
munkahely növekedés nem öncélú, nem hivatali és intézményi létszámnövekedést jelent, hanem 
mindazon közösséget jelent, akikben van törekvés arra, hogy legyen munkája, legyen kiszámítható 
jövője, vagy adott esetben van szabad ideje arra, hogy munkahelyi elfoglaltsága mellett további 
javakat termeljen meg önmaga és a családja számára. A településen működik több száz kisebb 
nagyobb vállalkozás, ezeknek a segítése is szükséges, azzal, hogy a pályázati feltételeket, 
lehetőségeket számukra is ismertté tegyük, vagy együttműködjünk velük reorganizációs 
programokban. Ez lehet a településfejlesztés egyik része. A másik része a pályázati bevételek 
megkeresése, a pályázatok figyelése, előkészítése, benyújtása, elnyerése, annak megvalósítása és 
végezetül a pályázati pénzzel való elszámolás. Továbbra is minden pályázaton indulni fogunk, 
amely Erdőkertes fejlődését szolgálja és pénzt hoz a településre. A közösségekre is építünk, a 
közösségi munkának más a megítélése és nagyobb a megbecsülése, mert a közösség az elvégzett 
munkát a magának érzi és még jobban vigyázza. A fejlesztéseknek része az is, amelyet az 
önkormányzat már régóta tesz, hogy az intézményeinket gazdaságosabban működtessük. Ennek 
érdekében energiahatékonysági pályázatokon indulunk, ha lesznek ilyen pályázatok. Ennek 
példája az iskolatornatermének mostanában befejeződött energiahatékonysági rekonstrukciója. 
Képviselő-társaimmal tervezzük azt, hogy szorosabb kapcsolatot igyekszünk tartani a 
polgárokkal. Köszönöm mindenkinek, hogy szavazatával támogatta Erdőkertes további 
fejlődését, a választási bizottságok és a választási iroda tagjainak munkáját. Az elkövetkező öt év 
önkormányzati munkának a mottója lehet figyelni a kicsire, figyelni az emberre, rendszerben, 
folyamatokban gondolkodni, Erdőkertes polgárai között a toleranciát, a békés egymás mellett 
élést terjeszteni, az ehhez való feltételrendszert megteremteni.      
 
 
 
4./ Napirendi pont: 
 SZMSZ módosítása 

     Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

Dr. Pásztor László polgármester:   

A mai ülésünk következő napirendi pontja az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása. A módosítási javaslatot az egyeztetéseknek megfelelően terjesztem a 
Képviselő-testület elé. Javaslom az önkormányzatnak egy alpolgármester megválasztására 
kerüljön sor. Javaslom továbbá, hogy egy bizottság működjön a Képviselő-testület munkájának 
segítésére, Pénzügyi és Döntés Előkészítő Bizottság elnevezéssel. Ennek a bizottságnak egy 
elnöke lesz és tagja lesz az alpolgármester is azért, hogy ebbe a bizottságba a törvényi 
előírásoknak megfelelően minél több külsős tagot tudjunk bevonni az önkormányzati munkába. 
A Képviselő-testület ülése, valamint a bizottság ülése továbbra is délután 17,00 órakor kezdődik 
hétfői és szerdai napokon. Amennyiben nincs kérdés az előadottakhoz, kérlek benneteket, hogy 
szavazzatok a rendeletmódosítás elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület az SZMSZ módosítását 9 igen szavazattal, a javaslatnak megfelelően 

egyhangúan elfogadta. 
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Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), illetve d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: 
 

1. § 
  

Erdőkertes Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 
01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) Preambuluma harmadik bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján működési 
szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint alkotja 
meg:” 
 

2. § 
 

(1) Az ÖR 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
„(8) Erdőkertes Község Önkormányzat alaptevékenységébe tartozó kormányzati funkciókat 
jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.” 

 
(2) Az  ÖR 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós 
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi, Döntés Előkészítő és 
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság (továbbiakban: bizottság ) elnöke hívja össze és vezeti.” 
 

(3) Az ÖR 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A munkaterv tervezetét a bizottság javaslatainak figyelembevételével a polgármester állítja 
össze és terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé.” 
 

3. § 
 

(1) Az ÖR 4. § (9) bekezdésében a „véleménylapon” szövegrész helyébe „bizottság állásfoglalása 
lapon” szövegrész kerül. 

 
(2) Az ÖR 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) A képviselő-testület a munkaterv alapján évente legalább 10 alkalommal ülésezik, általában 
a hó utolsó szerdai napján 17 órai kezdettel. Az ülések befejezési ideje maximum 20 óra.” 

 
(3) Az ÖR 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) A rendes (Munkaterv szerinti) ülés meghívóját és a hozzákapcsolódó előterjesztéseket a 
címzetteknek a szerdai ülést megelőző 72 órával kell megkapni.” 

 
4. § 



 7 

 
(1) Az ÖR 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A polgármester az ülés kezdetén napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a 
vitát. A napirendek tárgyalása határozathozatallal, illetőleg rendeletalkotással illetve a 
tájékoztatás elfogadásával vagy az ismertető tudomásul vételével (ez utóbbi szavazást nem 
igényel) zárul. 20 óra után új napirendi pont megtárgyalását nem lehet elkezdeni. Ez alól 
kivétel: a képviselő-testület egyhangú döntése szerinti napirendi pont. Az elmaradt napirendi 
ponto/ka/t a testület következő rendes ülésen kell tárgyalni. A napirendi pontok lezártát 
követően a polgármester szóbeli tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések 
végrehajtásának állásáról, a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, 
ismertetést ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az induló építési 
beruházásoknak minősülő feladatokról.” 
 

 (2) Az ÖR 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A képviselő-testület üléséről készített hangfelvétel és jegyzőkönyv a zárt ülést kivéve 
nyilvánosan elérhető a polgármesteri hivatal hivatali helyiségében, a jegyzőkönyv 
megtekinthető az önkormányzat honlapján.” 
 

(3) Az ÖR 8. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 „(10) Az az önkormányzati képviselő, aki a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettségét elmulasztja az adott ügy tárgyalásán részt vehet, azonban az érdemi 
döntés/ek/ből kizárásra kerül. A kizárást a képviselő-testület bármely tagja illetőleg a jegyző 
is kezdeményezheti.” 
 

(4) Az ÖR 9. §-a az alábbi  bekezdésekkel egészül ki: 
„(13) Önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén kezdeményezheti rendelet 
megalkotását. A kezdeményezésről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. 
Abban az esetben, ha a kezdeményezésnek helyt ad, a rendeletalkotásnál jelen rendelet 9. § 
(1) és (2) bekezdése szerinti kell eljárni.   
(14) Önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat 
meghozatalát. A kezdeményezésről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. 
Abban az esetben, ha a  kezdeményezésnek helyt ad és a kérdés eldöntésére az adott testületi 
ülésen van lehetőség és kellő információ akkor érdemben határoz. Ha a javasolt határozat 
meghozatalára az adott képviselő-testületi ülésen nincs lehetőség és kellő információ, jelen 
rendelet 4. § (1)-(9)bekezdése szerint kell eljárni. 
 

(5) Az ÖR 12. § -a következő rendelkezéssekkel egészül ki: 
„(4) Erdőkertes községben a polgármester főállású. 
(5) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül egy társadalmi 
megbízatású alpolgármestert választ.  
(6) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.” 

 
5. § 

 
(1) Az ÖR 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület egy bizottságot hoz létre a Pénzügyi, Döntés Előkészítő és 
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságot (továbbiakban bizottság), melynek döntés előkészítő 
feladata és javaslattételi joga van a pénzügyi, településfejlesztési, környezetvédelmi, jogi-
ügyrendi, összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyekben, oktatási, művelődési, ifjúsági, sport, 
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egészségügyi, családvédelmi és szociális területet érintően, továbbá ellátja a 
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.” 
  

(2) Az ÖR 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A képviselő-testület ülésére benyújtandó valamennyi írásos előterjesztést a bizottság 
feladatkörében előzetesen megtárgyalja, kivéve a halaszthatatlan okból a képviselő-testület 
ülésén kiosztott, vagy ott szóban előadott előterjesztéseket. A bizottság véleményét, 
különvéleményét, módosító indítványát, javaslattételét a döntését követően „bizottság 
állásfoglalása” lapon rögzíti” 
 

(3) Az ÖR 13. § (3)-(6) bekezdéseiben a „bizottságok” szövegrész helyébe a „bizottság” 
szövegrész lép. 

6.§ 
 

(1) Az ÖR 18. § 1.pontja „Fő tér 5.” szövegrész helyébe „Rákóczi u. 9-11.” szövegrész kerül 
 
(2) Az ÖR 18. § 3. pontja törlésre kerül. 
 
(3) Az ÖR 1 sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete lép. 

 
(4) Az ÖR 1 sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2 sz. melléklete lép. 
 

7. § 
Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről — az SZMSZ-ben meghatározott módon — a jegyző gondoskodik. 
 

Erdőkertes, 2014. október 27. 
 
 
 
 

Vargáné Rajna Ágnes   
címzetes főjegyző 

Dr. Pásztor László   
Polgármester 

 
 
Záradék: 
A rendelet 2014. október 28-án került kihirdetésre. 
Erdőkertes, 2014. október 28. 
 
 
 
                                                                                                     Vargáné Rajna Ágnes 
                                                                                                          címzetes főjegyző 
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11/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete  
 

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök és a gyakorlásukra jogosultak jegyzéke 
                                  

Rövidítések:   D      Döntési jog       J       Javaslattételi jog 
       
 

Feladat Polgármester Pénzügyi, Döntés Előkészítő és 
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság 

Jegyző Társulás 

Önkormányzati segély  D    

Adósságkezelési 
szolgáltatás 

D    

Szociális otthonba 
történő beutalás 

D    

Méltányossági ápolási 
díj 

D    

Fogyatékkal élő 
gyermekek támogatása 

D    

Beiskolázási támogatás D    

Tanulók közlekedési 
támogatása 

D    

Szociális étkeztetés 
(méltányos térítési díj 
megáll) 

D    

Méltányossági 
közgyógyellátás 

D    

Állattartó kötelezése D    

Közterület használat 
engedélyezése 

D    

Helyi kitüntetések, 
elismerő címek 
adományozása 

J    

Munkabérhitel felvétele  D    

Civil szervezetek 
támogatása 

D J   

Mindenkori 
költségvetési 
törvényben 
meghatározott nemzeti 
közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő 
ügyekben szerződések, 
megállapodások 
megköt. 

D    

Címer, zászló 
használatának 
engedélyezése 

D    
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11/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet  2. sz. melléklete 
 

Erdőkertes Község Önkormányzat alaptevékenységébe tartozó kormányzati funkciók 
 
013320 Köztemető fenntartás és működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041212 Start-munkaprogram – téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
042180 Állategészségügy 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
062010 Településfejlesztés igazgatása 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 
működtetése 
086020 Helyi- térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 

 

 
5./ Napirendi pont: 
           A polgármester illetményéről határozathozatal és a képviselők tiszteletdíjáról szóló 

rendeletalkotás 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Képviselő-testület ülésének következő napirendje a polgármester illetményének és a képviselők 
tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása. A polgármester illetményének megállapítása az alakuló 
ülés kötelező eleme. A polgármesterek illetményét a törvény egyértelműen meghatározza és ennek 
a törvényi rendelkezésnek a jóváhagyását kéri az önkormányzatoktól a megyei kormányhivatal, 
amely a törvényi szabályozástól nem térhet el. A törvényi szabályozás Erdőkertes esetében a 
polgármester illetményének bruttó 15 %-os csökkenését írja elő, valamint költségtérítésének a 
felére való csökkentését. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
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A képviselő-testület a polgármesteri illetményre vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal a 

javaslatnak megfelelően elfogadta. 
 
 

 
72/2014. (X. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyéb munkáltatói jogkörében 
megállapítja, hogy  

1. az Mötv. 71. § 71. § (4) bek. c. pontja alapján 2014. október 12. napjától Dr. Pásztor 
László foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetménye: 448.700.-Ft, valamint  

2. az Mötv 71. § (6) bekezdése értelmében a polgármester illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A képviselők esetében rendeletalkotás szükséges. Itt a képviselők saját kérésére hasonló 
csökkentést kértek, mint ahogyan az a polgármesteri illetmény esetében volt, tehát bruttó 15 %-
kal csökken a korábbi tiszteletdíj. Amennyiben a rendelettel tisztelt Képviselő-társaim 
egyetértenek, kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendeletet 9 igen szavazattal, a 

javaslatnak megfelelően elfogadta. 
 
 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának 

12/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) 
bekezdés f. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv 35. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzati képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig 
tiszteletdíj illeti meg. 

 
(2) A tiszteletdíj összegszerűen kerül megállapításra. 
 

2. §  
 

(1) Az önkormányzati képviselőt havi bruttó 59.130.- Ft, azaz Ötvenkilencezer-százharminc forint 
tiszteletdíj illeti meg. 
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(2) Azt az önkormányzati képviselőt, aki önkormányzati bizottság elnöke, magasabb összegű 

tiszteletdíj bruttó 63.860.-Ft, azaz Hatvanháromezer-nyolcszázhatvan forint illeti meg.  
 
                                                                       3. § 
 
(1) A képviselő nyilatkozhat arról, hogy az adott időszakban részére járó tiszteletdíjat nem veszi 

fel, vagy kinek a javára kéri átutalni. 
 
(2) Amennyiben a települési képviselő tiszteletdíját nem veszi fel, és az összeg rendeltetéséről a 

tárgyév végéig nem nyilatkozik, úgy az összeg Erdőkertes Önkormányzatát illeti meg. 
 

4. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével a 2/2004. (01. 29.) sz. 
ÖK rendelet hatályát veszti. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Erdőkertes, 2014. október 27. 
 
 
 Dr. Pásztor László                    Vargáné Rajna Ágnes  
     polgármester                                 címzetes főjegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2014. október 28-án került kihirdetésre. 
Erdőkertes, 2014. október 28. 
                                                                                                Vargáné Rajna Ágnes 

                 címzetes főjegyző 
 

 
 
6./ Napirend pont:  
           Önkormányzati Társulásokba delegálás 

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester   
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendi pontunk az önkormányzati társulásba való delegálás. Ez a napirendi pont 
4 határozatot foglal magában. Az első határozati javaslat a Veresegyház és Környéke 
Szennyvízközmű Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szól. A módosítás lényege, 
hogy a három település polgármesteri közül a választások után Szada község polgármestere 
változott, ennek átvezetésére került sor, valamint belső lélekszámok kerültek pontosításra, mely 
szerint Erdőkertes 8531 fővel, Szada község 5157 fővel, Veresegyház város 17546 fővel szerepel. 
Kérem Képviselő-társaimat, amennyiben a társulási megállapodás módosításával egyetértenek, 
szavazzunk a határozat elfogadásáról.    
 
 
A képviselő-testület a  vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal a javaslatnak megfelelően 

elfogadta. 
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73/2014. (X. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő javaslat szerint a Képviselő-testület a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű 
Társulásba a polgármestert delegálja és felhatalmazza döntési jogkörrel. Amennyiben ezzel a 
javaslattal egyetértetek, kérem, szavazzunk a határozat elfogadásáról. 
  
 

A képviselő-testület a polgármester társulásba delegálására és döntési jogkörrel 
felhatalmazására vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal a javaslatnak megfelelően 

elfogadta. 
 
 

 
74/2014. (X. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Pásztor László polgármestert a 
Veresegyházi és Környéke Szennyvízközmű Társulásába delegálja és felhatalmazza döntési 
jogkörrel.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő javaslat szerint a Képviselő-testület az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásba a 
polgármestert delegálja és felhatalmazza döntési jogkörrel. Amennyiben ezzel a javaslattal 
egyetértetek, kérem, szavazzunk a határozat elfogadásáról. 
 
 

A képviselő-testület a polgármester társulásba delegálására és döntési jogkörrel 
felhatalmazására vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal a javaslatnak megfelelően 

elfogadta. 
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75/2014. (X. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Pásztor László polgármestert az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulásába delegálja és felhatalmazza, hogy az önkormányzat érdekeit a döntés 
hozatalnál képviselje.   
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő javaslat szerint a Képviselő-testület a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulásába a polgármestert delegálja és felhatalmazza döntési jogkörrel. Amennyiben 
ezzel a javaslattal egyetértetek, kérem, szavazzunk a határozat elfogadásáról. 
 
 

A képviselő-testület a polgármester társulásba delegálására és döntési jogkörrel 
felhatalmazására vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal a javaslatnak megfelelően 

elfogadta. 
 
 

 
76/2014. (X. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Pásztor László polgármestert a 
Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásába delegálja és felhatalmazza, 
hogy az önkormányzat érdekeit a döntés hozatalnál képviselje.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Képviselő-testület alakuló ülésének a végére értünk, a napirendeket megtárgyaltuk, a szükséges 
döntéseket meghoztuk. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a munkáját. Bízom benne, hogy 
az elkövetkező időben növekedni fogunk közösségi terekben, infrastruktúrában, a helyi közösség 
megtartó erejében, valamint abban, hogy minél többen vesznek részt, lesznek tagjai annak a 
lokálpatrióta csapatnak, aki igazából otthon érzi magát Erdőkertesen és kérem is, hogy ez legyen 
mindenki munkája, ha a gondolatot magáénak érzi, akkor tegyen érte felelősséggel, csendben 
családjáért, saját magáért és a településéért. Köszönöm a részvételt, az alakuló ülést bezárom.  
 

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


