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Dr. Pásztor László polgármester:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés
határozatképes. Az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot. Kérem, hogy
szavazzunk a napirendek elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:06

>0<Egyszerű szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

6
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

66,67%
0,00%
0,00%

Szavazott

6

100,00%

66,67%

Nem szavazott
Távol

0
3

0,00%
33,33%

Össz.:
Eredménye: Elfogadva

9

100,00%

2

A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta.
Napirend:
1. Helyi civil szervezetek beszámolója az elmúlt évi tevékenységükről
Előadó: Bakos István OMISZ bizottság elnöke
2. Erdőkertesi Sport Egyesület /ESE/ szakmai és pénzügyi beszámolója
Előadó: Hutóczki András elnök
3. Tájékoztató a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetéről és fejlesztési
tervekről
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
4. Egyebek
Napirend előtt dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Dr. Pásztor László polgármester:

Legutolsó képviselő-testületi ülésünk december 12-én volt. December 15-én volt egy Adventi
udvar és Betlehemi vásár a helyi intézmények részvételével, amelyről mindenki jó emlékkel
távozott. December 19-én megkötöttük az OTP bankkal a szerződést arra az összegre, amelyet
hitelként szeretnénk felvenni a tornaterem beruházásához. December 22-én volt a Karácsonyi
koncert az Evangélikus templomban. Január 13-án vezetői értekezletet tartottunk. Január 14-én a
projekt menedzsmenttel egyeztettem, ők az előbb említett tornatermi beruházást fogják majd
intézni. Január 15-én volt rendkívüli képviselő-testületi ülés, amely a konszolidációhoz
kapcsolódott. Ezt követően volt a Települési Értéktár bizottság ülése. Rövidesen kézzel fogható
eredmények lesznek és azokat a Képviselő-testület elé fogjuk tárni. Január 16-án az Országos
Önkormányzati és Közigazgatási konferencián vettem részt, amely elsősorban az idei év
költségvetési tervezéséhez adott információkat. Január 23-án a rendőrség képviselőivel
bűnmegelőzés területén történő lépésekről egyeztettünk. Január 25-26-án két napos rendezvény
sorozat volt a Faluházban annak okán, hogy a Faluház épülete tíz éve lett átadva. Január 27-én a
honvédség területét jártuk be a honvédség képviselőivel, az ott található szemétnek az
elszállításáról egyeztettünk. 29-én Thury Gábor kollégámmal fórumon vettünk részt, ahol
kommunális gépeket tekintettünk meg, a kommunális eszközök későbbi fejlesztése érdekében.
Január 30-án a térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatban történt előrelépés. Évek óta mondjuk és ez most megvalósulni látszik -, hogy a kistérség településein, pontosabban a rendőrőrshöz
tartozó településeknél a Veresegyházi rendőrőrsön létrejön egy diszpécserszolgálat, ahol a
térségben lévő kameráknak a képei egy időben láthatók lesznek. Ennek alapján, a településen kint
lévő szerveket, polgárőrt, vagy rendőrt, lehet irányítani egy-egy probléma megoldására. Térkő
gyártóval tartottunk megbeszélést az elkövetkezendő járdaépítési projektjeinkhez. Próbáljuk
megtalálni a legkedvezőbb forrást. Február 4-én TÖOSZ konferencia volt Veresegyházon. Ezen a
napon volt az OMISZ bizottság ülése. Folyamatban vannak tervkészítéseink útépítésre,
járdaépítésre, gyalogátkelőhely építésre, ezeknek az egyeztetéseit tartottuk meg. Készülünk arra,
hogy a norvég alap kiírt pályázatán tudjunk indulni, ezért a kastély épületét helyi védelem alá
igyekszünk venni. Ennek a munkája már elindult, a megvalósulása március hónapban történhet
meg, amikor is a Képviselő-testület erről rendeletet fogad el. Várhatóan jövő hét csütörtökön
tartunk még egy rendkívüli testületi ülést. Ugyanis korábban jelent meg az a pályázat, ami az
elmúlt években általában márciusban jelent meg egy BM rendelet formájában, ami alapján óvoda,
iskola, illetve közbiztonsági célra lehetett pályázni. A közbiztonsági cél most nincs benne, azt
eltolták a jövőbe, de benne van az óvoda, iskola. Itt egyelőre azt mérlegeljük, hogy melyik feladat
megoldására nyújtana lehetőséget a pályázat. Ebben van most egyeztetés és információgyűjtés,
mert a pályázat a héten jelent meg és a jövő héten le kell adni. Van biztonsági anyagunk is, amire
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tavaly beadtuk, de vannak égetőbb problémáink is, mint a tavalyi volt. Január 2-án megkaptam az
értesítést, melyben az öregóvoda felújítására tavaly benyújtott pályázatunkat elutasították. Tisztelt
Képviselő-társaim ez volt a rövid beszámoló a két ülés között történt eseményekről. Amennyiben
a beszámolót el tudjátok fogadni, kérem, szavazzatok.
(Gerencsér Katalin megérkezett, jelen lévő képviselők száma: 7 fő)
Szavazás: Nyílt
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A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.
1./ Napirendi pont:
Helyi civil szervetek beszámolója az elmúlt évi tevékenységükről
Előadó: Bakos István OMISZ bizottság elnöke
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Első napirendi pontunk a civil szervezetek beszámolójának elfogadása. Bakos István képviselőtársunk jelezte, hogy késni fog, gyerekeket vitt versenyre és nem érkezik ide a kezdésre. Az
OMISZ bizottsági ülésen ő elnökölt, jó hangulatú, érdemi ülés volt és a bizottsági tagok
egyhangúan támogatták a beszámolók elfogadását. A testületi ülésen most a civilszervezetek
képviselői nincsenek jelen, így kérdést nem lehet intézni hozzájuk. Kérdezem, hogy el tudjuk-e
fogadni a civil szervezetek elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolókat? Szavazzunk.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:06
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2/2014. (II. 06.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben tevékenykedő civil
szervezetek által, a munkájukról és terveikről adott beszámolókat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

2./ Napirendi pont:
Erdőkertesi Sport Egyesület /ESE/szakmai és pénzügyi beszámolója
Előadó: Hutóczki András elnök
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Az Erdőkertesi Sport Egyesület beszámolóját jelentőségénél fogva külön napirendként tárgyaljuk,
nem a civil szervezetek beszámolóinak részeként. Az előterjesztés kiegészítésére átadom a szót az
Egyesület elnökének. Az előterjesztést az OMISZ bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.

Hutóczki András egyesület elnöke:

Köszönöm az önkormányzat, a polgármester úr 2013. évi támogatását. Részletes szakmai és
pénzügyi beszámoló készült. Kiegészítésként tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az
egyesület 7 tagú vezetősége most csak 6 tagból áll, 1 vezetőségi tagunk lemondott. Februárban
tervezzük a közgyűlést, ahol vezetőségi tagot fogunk választani. Havi rendszerességgel beszéljük
meg a szakmai és anyagi feladatainkat. Az egyesületnél rendben látom a dolgokat, jól működtünk
a tavalyi évben is. A pályázatokról szólnék még néhány szót. A beszámoló pénzügyi részében
feltűnő dolgot lehet észrevenni. Tavaly volt komoly támogatás az önkormányzattól, de bevétel
nem sok. Tavaly a pályázati pénzből, tagdíjból a támogatás mellé tudtunk tenni. Tavaly előtti
évben tudtunk nyerni a társasági adó pályázaton, hozzájutottunk a pénzhez. Az idén is nyertünk,
de sajnos az idén nem jutottunk hozzá. Három millió forintra pályáztunk, de az utolsó pillanatban
a cég visszalépett és nem találtunk helyette másik céget. Erre az évre sajnos egyelőre úgy néz ki,
hogy nem lesz társasági adó pénzünk. Másik pályázatunk volt az öltöző felújításra, amit várhatóan
meg fogunk kapni. A pályázott összeg 7 millió forint. Még egy pályázatot szeretnénk most beadni,
az alsó focipályának a lelátó részére pályázunk és szeretnénk még ennek keretében a két foci pálya
vizes blokkjainak rendezését is megoldani. Ezzel a jelenlegi problémás helyzet megszűnne. A
pályázat 10 millió forintos támogatást jelent, melynek 3 millió forint az önrésze. 2014-ben is
szeretnénk a jelenlegi szakmai szintet megtartani. Sok kisgyerek focizik, jó eredményt értünk el.
Van egy felnőtt focicsapatunk, amely most a másodosztályban játszik és második helyen vagyunk.
Az idén is minden rendezvényen részt szeretnénk venni, a hagyományos tornákat megrendezzük
az idén is.
(Bakos István megérkezett, jelen lévő képviselők száma: 8 fő)

Dr. Pásztor László polgármester:

A TAOS pénz nincs még teljesen elúszva, mert ha májusig, az adófeltöltésig sikerül találni
megfelelő vállalkozást, akkor ez a támogatás igénybe vehető. További kérdés?

Baráth Zoltán Ferenc képviselő:

Sikerült megkérdezni a műfüves pályával kapcsolatos információt?
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Dr. Pásztor László polgármester:

Elkezdtem, de valahol megakadtam. A műfüves pálya valahol elakadt karácsony előtt, köszönöm,
hogy emlékeztettél rá, megnézem.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

Tulajdonképpen tavaly megnyertük a pályázatot öltöző felújításra. A pályázattal kapcsolatban
tudomásom szerint valami félreértés volt?

Hutózcki András egyesület elnöke:

Elhoztam a pályázatot, a határozat nem volt egyértelmű, nézzétek meg. Az MLSZ-ben jártam és
ott egy jogász értelmezte a határozatot, amely szerint a pályázatot megnyertük.

Dr. Pásztor László polgármester:

A lényeg az, hogy a történet jóra fordult és megvan a pénz. Van-e további kérdés? Amennyiben
nincs további kérdés, kérem, hogy határozzunk az Egyesület beszámolójának elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:06
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3/2014. (II. 06.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben tevékenykedő
Erdőkertesi Sport Egyesület ESE által adott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző
3./ Napirendi pont:
Tájékoztató a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetéről és fejlesztési tervekről
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A következő napirend sem lesz túl hosszú. A testületi ülés előtt Pénzügyi bizottsági ülés nem volt,
tekintettel arra, hogy kifejezetten pénzügyi tárgyú előterjesztés nem volt. A költségvetéshez
készülnek további anyagok, de mégis néhány szót mondanék a készülő költségvetésről. A
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számviteli rendszertől kezdve a szabályozásig minden változott olyan módon, hogy február 5-ig
kellett kiküldeni a képviselőknek a költségvetés tervezetét és kiküldtük az elkészült táblázatokat is.
Ami most látszik, a fő számokat tekintve nettó bruttó összegeket láttok, ez az
intézményfinanszírozás miatt szerepel így. A 908.320.000.- forintos főszám, mind a bevételi, mind
a kiadási oldalon érvényes. Az önkormányzati működési támogatás 292.434.000.- Ft. Ez az elmúlt
évben 277 millió forint volt. Január elején ez a szám még 275 millió volt, de február 5-én
megadták a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatást és ez eredményezte a 292 millió forint
összeget. El lehet mondani, hogy az óvodára kapott pénz az óvodára elegendő. Hasonló módon
az étkezésre kapott pénz az étkezésre elegendő. Kaptunk támogatást közmű költségre is, de
fejlesztésre, vagy más egyébre nem. A konszolidációhoz a szükséges iratokat az államkincstárhoz
beadtuk. Összességében egy millió forintot nem fogadtak el, de ezt nem értjük, megpróbálunk
lépni még, hátha ezt is beveszik a körbe. Ez így 210.633.000.- forintot jelent. Látható, hogy a
bevételi oldalon a 164 millió forint továbbra is jelentős összeg. Értjük alatta az adóbevételeket,
főként a kommunális adót, az építményadót, az iparűzési adót és a gépjárműadónak az itt maradó
részét. Az ez évi költségvetés is erősen támaszkodik arra, hogy az önkormányzat a saját
vagyonával sáfárkodjon. Az építési telkek értékesítésének bevétele van a felhalmozási bevételben.
A költségvetésben kormányengedély iránti kérelem gondolata is szerepel. Elkezdtük a
Kommunális csoport eszközeinek cseréjét a kistraktorral. A reményeket beváltotta, azonban
további csere is szükséges. A kormányengedélyt 27 millió forint hitelhez kérünk, mert úgy
érdemes venni egy gépet, amihez minden eszközünk megvan. Természetesen elsősorban az a
fontos, hogy az intézmények működjenek, de vannak terveink, amihez saját forrás, vagy más nem
önkormányzati pénz szükséges. Remélhetőleg a kapott információknak megfelelően a 2102 jelű út
felújítása április hónapban elkezdődik. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk egy jelzőlámpás
gyalogátkelőhelyet létesíteni az Iskola utcánál. Az idén két játszótér átadását tervezzük. A
Mátyáskirály játszókertje átadása már megtörtént, de öt év alatt teljesen tönkre ment. Várhatóan
az idén tavaszon faanyagokból ismét elkészül. Az Oroszlános játszótér a Hév és a Villamos
sarkán lenne, amelynek a terepszintjét ősszel rendeztük. Idén tavasszal kezdünk neki az eszközök
legyártásához, melynek egy részét a helyi TMK csoportunk végzi, illetőleg helyi idősebb
szakemberek bevonásával szeretnénk létrehozni egy érdekes dolgot. Az átadás időpontja június
15-én lesz. Az Utcasajthoz külső támogatót még nem találtunk, a területrendezés megkezdődött.
A kivitelezésnek április 30-ig kell elkészülnie. Az általános iskola belső udvarát határoló
faszerkezetű katedrál üvegrendszer mozog, hideg. A vasanyagunk megvan a cseréhez,
fémszerkezet lesz helyette, amelybe panelek és ablakok kerülnek. A vizes blokkot szeretnénk
rendbe hozni az emeleten. A Faluház tetejére is ráfér a javítás. A tornateremi beruházáshoz
pályázaton nyertünk pénzt. Ennek most kezdődik a tervezése, a közbeszerzési eljárás kiírása. A
nyári időszakban kerül elvégzésre a munka. A térfigyelő kamera rendszert a rendőrőrsi, kistérségi
rendszerhez csatlakoztatnánk. Tartana még a lista, de bevételi oldalon is szükséges a forrás hozzá.
Az útfelújítás 35 km hosszan megtörtént, de voltak szakaszok a régi csatornahálózatnál ahol ez
elmaradt. Az útépítésnél felmart aszfalttal lehetne útkarbantartást végezni, ezzel kapcsolatban a
tárgyalások folyamatban vannak. A költségvetésről röviden ennyit szerettem volna elmondani. A
költségvetés értelmezéséhez szöveges előterjesztés készül. Azt gondolom, hogy az adósságteher
elmúltával, rövidtávon bizonyos értelmű könnyebbség lesz. Az állami finanszírozás érdemben
nem csökkent, természetesen ezért még február végéig gazdaságfejlesztési programot kell
elkészítenünk. Ma még nagy kérdés, hogy mi lesz a takarékpénztári befizetésekkel. Az
önkormányzat létrehozta az Erdőkertesi Viziközmű Társulatot. Itt lakástakarék pénztári
szerződésállományt kötöttünk a társulat területén az ingatlantulajdonosokkal, akik a szennyvíz
közműnek a közműfejlesztési hozzájárulását lakástakarék pénztári konstrukción keresztül fizetik
meg. Ezek a szerződések 2018-2019-ben járnak le. Ez az összeg, amit az önkormányzat a
magáénak tudhat, 180-200 millió forintot jelentene azokban az években. Viszont ezt a
lakástakarék pénztári szerződés állományt az OTP akkor, amikor a szennyvízközmű
beruházáshoz felvettük a hitelt, az első hitelnél az önrészünkhöz ezt biztosítékként bevonta. Ezt a
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hitelt az állam átvállalja, azokat a hiteleket, amelyeknek a megtérülése biztosított, így viszont a
lakástakarékot is el fogja vinni, mert a lakástakarékból lett volna visszafizetve a hitel. Erre a
kérdésre akkor lesz válasz, amikor a társulási konszolidáción túl jutottunk. Amennyiben
kérdésetek nincs, akkor kérem, hogy számoljatok a jövő hét csütörtöki testületi üléssel, amikor a
pályázathoz szükséges testületi döntést fogjuk tárgyalni. Ezen a pályázaton nagyon sokan vesznek
részt, viszonylag egyszerű, interneten kell feltölteni, nem kell terv hozzá.

Bakos István képviselő:

A költségvetési tervezet 5. §-nál, a költségvetési egyenlegnél nem maradt le semmi?

Dr. Pásztor László polgármester:

Nem maradt le semmi. Az 1. sz. melléklet adati alapján lehet levezetni, nem hiányzik semmi,
paritásban van a kiadás és bevétel. Szavazás a költségvetési tervezetről most nem lesz.
4./ Napirendi pont:
Egyebek

Hollósi Jánosné képviselő:

Több bejelentés is érkezett hozzám, hogy a Háromházi lakosok közlekedésével kapcsolatban,
mert 9,30 15 óra között olyan buszok járnak, amelyre babakocsival, húzós kocsival nem tudnak
felszállni. A busz tarifája magas és nincs bolt ezen a területen.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kerestem vállalkozót, aki szállítaná az embereket Háromházról, de később nem vállalta a munkát.
A másik vállalkozó magasabb díjat adott. A Coop és a CBA támogatná a szállítást végző
vállalkozást. A bolt önkormányzat által történő fenntartása, vagy vállalkozóval történő
üzemeltetése problémás. Mozgóbolt szervezésében is gondolkodtunk. A jelenlegi
buszközlekedést bonyolító társasággal is egyeztettem, azonban még innen sem kaptam választ. A
Háromházon lakó polgárok problémáját továbbra is napirenden tartjuk, keressük a megoldást
erre a dologra.

Kopeczky Lajos alpolgármester:

Háromházon második faluközpontot kellene ott kialakítani, mert nagyon hosszú a falu.

Hollósi Jánosné képviselő:

Vasútállomásnál lévő buszmegállóban nagyon sok a kátyú. A tábor előtti járdánál is van kátyú.
Lehetne ezekkel valamit csinálni?

Dr. Pásztor László polgármester:

Meg kell várni, amíg lehet burkolni a járdát. Van hozzá szakemberünk, ki fogjuk javítani. Az idén
megkezdődik az útfelújítás és karbantartás is. Addig mindenkinek kérem a türelmét. További
megtárgyalásra váró észrevétel nem merült fel. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek
megköszönöm a részvételt.
Kmf.

Dr. Pásztor László
polgármester

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző
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