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Az ülésen alkotott rendeletek és 
hozott határozatok jegyzéke: 

  

 15/2014. (III. 27.) KT határozat: Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolója 2013.                        

 16/2014. (III. 27.) KT határozat: Polgárőrcsoport beszámolója 2013.  

 17/2014. (III. 27.) KT határozat: Közbiztonsági koncepció akciótáblázat módosítása 

 5/2014. (III. 31.) önk. rendelet: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
                                                            rendelet módosítása 

 18/2014. (III. 27.) KT határozat: Faluház és Könyvtár beszámolója 2013. 

 19/2014. (III. 27.) KT határozat: Zöldfelületi akcióterv 2014. 

 20/2014. (III. 27.) KT határozat: Szociális étkezési térítési díjak módosítása 

 21/2014. (III. 27.) KT határozat: Polgármesteri Hivatal SZMSZ 

 22/2014. (III. 27.) KT határozat: Faluház és Könyvtár SZMSZ 

 23/2014. (III. 27.) KT határozat: Faluház és Könyvtár munkamegosztási megállapodás 

 24/2014. (III. 27.) KT határozat: Óvoda SZMSZ 

 25/2014. (III. 27.) KT határozat: Óvoda munkamegosztási megállapodás 

 28/2014. (III. 27.) KT határozat: Gyermekek nyári étkeztetéséhez hozzájárulás  
 

Zárt ülés: 
 

 26/2014. (III. 27.) KT határozat: Kommunális gépbeszerzés 

 27/2014. (III. 27.) KT határozat Gazdaságfejlesztés helyi programja 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-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 
 
Az ülésről igazoltan távol maradt: 
   Gerencsér Katalin   képviselő 

Nagyné Gódor Csilla  alpolgármester     
 
Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos  alpolgármester 

Vargáné Rajna Ágnes  jegyző 
   Fehérné Pityela Ágota  aljegyző 
Jelenlévő meghívottak: 
              Thury Gábor   kommunális csoportvezető 
   Tóth Tamás   főépítész 
   Pintér Ferenc   Magyar Közút Zrt. 
   Kovács Attila    Swietelsky Kft. 
   Gulyás László   Polgárőr Egyesület  
   Tóth Krisztina   Veresegyházi Rendőrőrs 
   Szaka Zsolt   körzeti megbízott 
   Gál Tamás   körzeti megbízott 
 
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 7 fő jelen van, az ülés 
határozatképes. Az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot. Kérem, hogy 
szavazzunk a napirendek elfogadásáról. 
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Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 7 100,00%  77,78% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 7 100,00%  100,00% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 2   22,22% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Napirend: 

1. Tájékoztató a 2102. sz. közút felújításáról 
                     Előadó: Pintér Ferenc műszaki ellenőr – Magyar Közút Zrt. vm. 
   Kovács Attila építésvezető – Swietelsky Magyarország Kft. 

2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról 
Előadó: Szőke Zoltán Veresegyház Rendőrőrs parancsnok 

3. Erdőkertes Polgárőr Csoportjának beszámolója a 2013. évről 
Előadó: Gulyás László az Erdőkertesi Polgárőr Egyesület Elnöke 

4. A község közbiztonsági koncepciója akciótáblázatának módosítása 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

5. Beszámoló a Faluház és Könyvtár 2013. évi működéséről 
Előadó: Pallag Katalin igazgató 

6. A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

7. Zöldfelületi akcióterv 2014. 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

8. Szociális étkezési térítési díjak módosítása 
Előadó: Nagyné Gódor Csilla ESZAK Int. Vez. 

9. Költségvetési szervek SZMSZ-ének módosítása 
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 

Zárt ülés: 
10. – Kommunális gépbeszerzés 

- Gazdaságfejlesztés helyi programja 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

Nyílt ülés: 
11. Polgármesteri beszámoló 
12. Egyebek 

 
1./ Napirendi pont:  
     Tájékoztató a 2102. sz. közút felújításáról 
  Előadó: Pintér Ferenc műszaki ellenőr – Magyar Közút Zrt. vm. 
     Kovács Attila építésvezető – Swietelsky Magyarország Kft. 
  (A napirendi ponthoz tartozó tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete) 



 4 

Dr. Pásztor László polgármester: 
Az Erdőkertesen található 2102 számú országos közútfelújítással kapcsolatos tájékoztató 
megtartására átadom a szót Pintér Ferencnek, a Magyar Közút Zrt. és Kovács Attilának, a 
Swietelsky Kft. képviselőjének.  
   
Pintér Ferenc Magyar Közút Zrt képviselője: 
A 2102 jelű út útburkolatának a felújításához a munkaterület átadás március 17-én megtörtént. A 
kivitelező Swietelsky Magyarország Kft március 18-án a munkát megkezdte. A beruházás 
keretében a meglévő rossz állapotú aszfaltburkolat felső rétegének eltávolítását jelenti, majd az 
aszfaltburkolatának megerősítésére kerül sor. Az útburkolat szélét lokális pályaszerkezet cserével a 
kivitelező megoldja, ezután kerül rá két réteg aszfalt, egy kötőréteg és egy kopóréteg. Az így 
elkészült munka eredményeként európai minőségű út készül. Az útépítéssel együtt igyekszünk a 
vízelvezetés kiépítését is megoldani, a meglévő árkok tisztítását is elvégezni. Új víznyelőket és 
oldalbeömlőket is fogunk építeni és új átereszek építésével segítjük a vízelvezetést, ami a burkolat 
élettartamát is meghosszabbítja. Erdőkertes településen a munka április 8-a után fog elkezdődni. 
Lámpás forgalomirányítás mellett nagyrészt félpályában fog elkészülni. Ez nyilván azt jelenti, 
hogy a lakók számára akár reggel, akár napközben, 5-15 perc késést is jelenthet a közlekedésben. 
Erdőkertesen a Fő tér előtti részen teljes pályaszerkezet cserére, illetve a meglévő buszmegálló 
átépítésére kerül sor. Korszerű bazaltbeton buszmegálló készül, továbbá az önkormányzat 
gyalogátkelőhelyet készít el. A beruházásról ennyit lehet elmondani, az ütemezésről a Swietelsky  
Magyarország Kft képviselője tájékoztatja az önkormányzatot.  
 
Kovács Attila Swietelsky Kft képviselője: 
A kivitelezés ütemezése szerint a munka április 8-án megkezdődik, a befejezése pedig szeptember 
13-án várható. A kivitelezés során lesznek technológiai szünetek, nem azért, mert nem fogunk 
dolgozni, hanem azért, mert az adott technológiai folyamat ezt kívánja meg. A félpályás 
lezárásokat próbáljuk két hetes időintervallumokban elvégezni. Szeretnénk minél kevesebb 
felfordulást okozni a településen, de ez nehéz lesz, óhatatlanul előfordulnak panaszok, ezeket 
megpróbáljuk maximálisan kezelni Farkas Attila kollégám közreműködésével. Hat rész van a 
településen, 2,2 km hosszúságú a beavatkozási szakasz. A vasút előtti és a vasút utáni rész lesz 
legkritikusabb, a vasúti jelzőlámpa miatt kézi forgalomirányítással fogjuk végezni napközben a 
munkát. Amit napközben kibontunk, azt estére visszaadjuk a forgalomnak. Az erdőkertesi 
lakosok közlekedése miatt tájékoztatom Önöket, hogy a veresegyházi 2104 jelű közútnak a 
csatlakozása két napos félpályás lezárással történik a teljes pályaszerkezetnek a cseréje a 25 métert 
megelőző és azt követő szakaszon. A forgalom szempontjából érintheti Erdőkertest a 
Veresegyházon történő három híd felújítása a Mézes pataknál, a Termálnál és a Sződ-Rákos 
pataknál. Kétszer három hétre lesznek fél pályában teljes egészében lezárva 500-600 méteres 
szakaszon. A teljes útszakaszon 5 darab bazaltbusz megálló megépítésére kerül sor, ebből kettő 
Erdőkertesen lesz. A kopóréteg július és augusztus hónapban kerül megépítésre.   

(Megérkezett Gerencsér Katalin, jelenlévő képviselők száma: 8 fő) 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Színesíti a kivitelezést, hogy napi szintű egyeztetés történik a DMRV-vel a település központjában 
280 folyóméteren a szennyvízcsatorna gerincvezeték javítása és a házi bekötések hozzáigazítása 
céljából. A vasútállomás környékén a mellékgerincnek az átkötésére is sor kerülhet. Ott nagyobb 
legyen az esése, lejtése a csatornának. Ma írtuk meg a megrendelést a munka elvégzésére és a 
finanszírozásáról pedig még egyeztetünk. Ez a kivitelezőnek jelent majd még problémát. 
 
Pintér Ferenc Magyar Közút Zrt. képviselője: 
Ennek a munkának az elvégzése során arra kérlek benneteket a kivitelező nevében is, hogy a 
Swietelsky minden esetben legyen kiértesítve a visszatömörítésnél.  
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Kovács Attila Swietelsky Kft. képviselője: 
Fontosnak tartom, hogy legyen dokumentálva ez a dolog.  
 
Pintér Ferenc Magyar Közút Zrt. képviselője: 
Ez azért fontos, hogy elkerülhessük az úttest későbbi megsüllyedését.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdés van-e az előadókhoz? Hol kezdődik a munka a településen? 
 
Kovács Attila Swietelsky Kft képviselője: 
A Tégla és a Tó utca környékén kezdünk. 500 méteres ütemekre vannak felbontva az 
útszakaszok. A munkavégzés során figyelünk arra, hogy az utcákból a Fő útra ki lehessen jutni, 
vagy hátsó terelő úttal oldjuk meg a kijutást. A munka szombat, vasárnap is folyik az ünnepnapok 
kivételével.   
 
Baráth Zoltán Ferenc képviselő: 
Milyen élettartama lesz az útnak a tervek szerint? 
 
Pintér Ferenc Magyar Közút Zrt. képviselője: 
Alapvetően az útpályaszerkezet határozza meg, hogy mennyi a fölötte lévő aszfaltnak az 
élettartama. Ezek az utak 10 évre vannak tervezve, 10 évente kopóréteg cserét kellene 
végrehajtani. Tíz év után rohamosan romlik az aszfalt minősége. 
 
Kovács Attila Swietelsky Kft képviselője: 
A kivitelezés során törekedni fogunk arra, hogy a 10 éves időtartam meglegyen. Nekünk se jó, ha 
jótállás keretében javítani kell az elkészült útpályán. A forgalom jelentős megváltozása 
eredményezheti az aszfalt burkolat élettartamának csökkenését.  
 
Pintér Ferenc Magyar Közút Zrt. képviselője: 
Az útpályaszerkezetet a ma közlekedő járművekhez méreteztük, az út szélessége 6 m lesz 
mindenhol. Lesznek olyan szakaszok, ahol útszélesítés lesz.  
 
Baráth Zoltán Ferenc képviselő: 
Vízelvezetés lesz, vagy az úton folyik minden?  Magasabb lesz az úttest? 
 
Pintér Ferenc Magyar Közút Zrt. képviselője: 
Lesz vízelvezetés, új ereszek, árok szakaszok lesznek, folyókaépítés történik.  
 
Kovács Attila Swietelsky Kft képviselője: 
A meglévő árkok ki lesznek takarítva. Magasabb lesz az út, a járművek tengelyterhelése miatt. 
Jellemzően 7-9 cm-rel fog megemelkedni a jelenlegi szinthez képest. 
 
Tóth Tamás főépítész: 
Hogyan fog alakulni a garancia? 
 
Kovács Attila Swietelsky Kft. Képviselője: 
3 év a jótállásunk, 2 év a szavatosság, összességében 5 év a garancia, amíg még visszahívható a 
kivitelező az úttest javítására.  
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Bakos István képviselő: 
Azt tapasztalom, hogy az útépítések során az aknáknál és a vasúti átjáróknál nem sikerül 
megcsinálni rendesen az utat.  
 
Kovács Attila Swietelsky Kft. Képviselője: 
Mi meg tudjuk oldani, hogy az aknáknál ne legyen probléma az úttal, erre a váci-őrbottyáni 
útszakasz a példa. Ezen az útszakaszon megtekinthető az elvégzett munka minősége. Próbálunk 
erre is ügyelni az útépítés során. A vasúti átjáró nehezebb dolog.  
 
Pintér Ferenc Magyar Közút Zrt. képviselője: 
A vasúti területre nem mehetünk, mert az a MÁV tulajdona, ezért nehéz megoldani az 
útcsatlakozásokat.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Nemesített padka lesz-e? 
 
Kovács Attila Swietelsky Kft. Képviselője: 
Nemesített padka lesz azon a részen, ahol nem lesz szegélykő. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Köszönjük a tájékoztatást.  
 
 
2./ Napirendi pont:  
     Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról 
  Előadó: Szőke Zoltán Veresegyházi Rendőrőrs parancsnok  
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendünk a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról készült 
beszámoló, de bennünket jobban érdekel a Veresegyházi Rendőrőrs munkája. A beszámolót a 
Pénzügyi bizottság tárgyalta. Az ülésen részt vett Szőke Zoltán őrsparancsnok úr, aki az 
Erdőkertessel összefüggő munkáról is beszámolt. Az Őrsparancsnok Úr és Bozsó Zoltán 
kapitány úr nem tudott eljönni a testületi ülésre. Kapitány úr külföldön tartózkodik, 
Őrsparancsnok úr a gázvezeték átadásánál van jelenleg Szadán. A testület tagjainak bemutatom 
Tóth Krisztinát a Veresegyházi Rendőrős őrsparancsnok helyettesét. Kérdezem a Pénzügyi 
bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat kívánja-e kiegészíteni. 
 
Hányik Gábor képviselő: 
Nincs kiegészítésem.  
 
Tóth Krisztina őrsparancsnok helyettes: 
Az Őrsparancsnok úr jelenleg biztosításban vesz részt, nem tudott eljönni. A beszámolót a keddi 
ülésén a bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta. Kérem a Képviselő-testületet, hogy 
fogadja el a beszámolónkat, illetve ha kérdésük van, arra válaszolunk.  
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
A körzeti megbízottak munkáját segítjük annak érdekében, hogy a településen tudjanak dolgozni. 
A körzeti megbízottak számának növelését minden lehetséges eszközzel próbálom folyamatosan, 
azonban a létszámnövekedés nem valószínű. Minden fórumon kérjük, indokoljuk a körzeti 
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megbízottak számának 5 főre történő növelését. Az indokokat elfogadják, de a létszámban nincs 
változás. Kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? 
 
Baráth Zoltán Ferenc képviselő: 
A bizottsági ülésen szó volt a sebességmérésről. A Fő úton Galgamácsa felé, a Kéri utca után 
szoktak-e sebességet mérni, mert mostanában nem látom. Régebben volt mérés ezen az 
útszakaszon. Száguldoznak az autók ezen a részen.  
 
Szaka Zsolt körzeti megbízott: 
Ezen az útszakaszon is kint vagyunk, mindig másik autóval. Ott állunk az útszélén, nagyon sokan 
panaszkodnak ránk a kiszabott bírságok miatt.  
 
Tóth Krisztina őrsparancsnok helyettes: 
A fiatalkorúak bűnelkövetése ügyében kért a bizottsági ülésen Jegyző Asszony adatokat. A 
kigyűjtést részben sikerült elkészítenem, de azok Veresegyházi Rendőrőrs területére vonatkoznak. 
Az adatok szerint 2013-ban 9 fiatalkorú ellen indult büntetőeljárás, ebből 4 erdőkertesi lakos. 3 
személy ellen vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás, 1 személy ellen 
rágalmazás miatt indult eljárás. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
Köszönöm a tájékoztatást.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk a Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolójának 
elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
15/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. 
évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: jegyző 
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3./ Napirendi pont:  
     Erdőkertes Polgárőr Csoportjának beszámolója a 2013. évről 
  Előadó: Gulyás László az Erdőkertesi Polgárőr Egyesület Elnöke 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Következő napirendünk a Polgárőrség beszámolója. A beszámolót a Pénzügyi bizottság 
megtárgyalta. Kérdezem Elnök urat van-e kiegészítése.  
 
Hányik Gábor képviselő: 
Kiegészítésem nincs. 
 
Gulyás László Polgárőr Egyesület vezetője: 
A beszámolót nem kívánom kiegészíteni, amennyiben van kérdés, a kérdésre válaszolok. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem Képviselő-társaimat van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? A bizottsági ülésen alaposan 
foglalkoztunk a közbiztonsági kérdésekkel. Kérem, szavazzunk a polgárőrség 2013. évi 
munkájáról készült beszámoló elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
16/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erdőkertesi Polgárőr Csoport 
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
 
4./ Napirendi pont:  
     A község közbiztonsági koncepciója akciótáblázatának módosítása 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
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Dr. Pásztor László polgármester: 
A közbiztonsági akcióterv felülvizsgálata a következő napirend. A felülvizsgálat indok rendszerét 
megtaláljátok a szövegben, illetőleg készült egy új akcióterv a bizottsági ülést követően. Az 
akcióterv összesen sorában 8 millió forintos összeget találtok, azonban ez az összeg magában 
foglalj a vasútállomásnál létesítendő gyalogátkelőhely költségeit is, amelynek elkészítése a vasút 
korszerűsítéssel egyidőben valósítható meg. A vasút korszerűsítésnek viszont még nincs konkrét 
időpontja. 2016-ban indokolt az akcióterv felülvizsgálata. A lakosság körében kérdőíves 
felmérésre kerül sor. Addig is van mit teendőnk, látványos és kevésbé látványos. Az előterjesztést 
a Pénzügyi bizottság ülésén részletesen tárgyaltuk. Kérdés, hozzászólás van-e az akciótáblához? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a közbiztonsági koncepció akciótáblázatának 
módosításáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
17/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közbiztonsági koncepciója 
akciótáblázatának módosításait elfogadja. 
Felkéri a polgármestert azok megszervezésére, megvalósítására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendünk a Faluház és Könyvtár beszámolója, azonban az intézményvezető még 
úton van, ezért a soron következő napirend tárgyalásával folytatjuk a testületi ülést.   
 
 
 
 
5./ Napirendi pont:  
     A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet      

módosítása 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
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Dr. Pásztor László polgármester: 
A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását 
tárgyaljuk. Átadom a szót Thury Gábornak. Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Thury Gábor kommunális csoport vezetője: 
A közszolgáltató a Zöldhíd Régió Kft. A településen. A rendelet két pontjának módosítását a 
közszolgáltató kérte az általa ellátandó területen az egységes szabályozás biztosítása érdekében. 
Az egyik módosítás az üdülési időszak időtartamának módosítása. A hatályos szabályozás szerint 
április 1-től október 1-ig tart, a módosítást követően április 15-től október 15-ig fog tartani. Ha 
valaki szüneteltetést szeretne kérni, akkor kérését számlával is alá kell támasztania. Víz- és 
villanyszámlával tudja igazolni a tulajdonos, hogy nem használta az ingatlant. Ezzel a módosítással 
a közszolgáltató által ellátott területen egységes szabályozás lesz a közszolgáltatással kapcsolatban.  
Ha egy ingatlant nem használnak a közműfogyasztásról készült számlán látható, hogy csekély 
mértékű fogyasztás jelenik meg.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy a rendeletmódosításról szavazzunk. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete 
a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 15/2013. (VII. 29.)  számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
1. § 

 
(1) Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a a település 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 15/2013. (VII. 29.)  számú önkormányzati 
rendelete  – továbbiakban R. – 4.§ (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
(11) Közszolgáltató azon Ingatlantulajdonos részére akinek ingatlanát üdülőként tartja nyilván, a települési 

hulladék gyűjtésére és kihelyezésére április 15. –október 15. közötti időszakra eső gyűjtési napokra 
egyedi jelölésű köztisztasági zsákot (melynek díját az Ingatlantulajdonos által fizetett közszolgáltatási 
díj magába foglalja) e rendelet 3. § (7) bekezdése szerint biztosít.  
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2. § 

 
(1) A R. – 4.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
(12) Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését, kizárólag írásban, előre kérheti a 

Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig nem kívánja használni. 
A szüneteltetés időtartamára az Ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, abban az 
esetben ha közüzemi számla másolat benyújtásával igazolja, hogy az ingatlanán a szüneteltetés 
időszakában villamos áram és víz fogyasztás nem volt. 

 
3. § 

 
(1) A R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 
(2) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 

 
Erdőkertes, 2014. március 19. 

 
 
 

Dr. Pásztor László                                      Vargáné Rajna Ágnes  
                            polgármester                                                   címzetes főjegyző 

Kihirdetve: 
       Erdőkertes, 2014. március 31. 
                
                                                                                                 Vargáné Rajna Ágnes  
                                                                                                    címzetes főjegyző 
 

 
 
6./ Napirendi pont:  
     Beszámoló a Faluház és Könyvtár 2013. évi működéséről 
  Előadó: Pallag Katalin igazgató 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
  
Dr. Pásztor László polgármester: 
Megérkezett a következő napirend előterjesztője. Az előterjesztést az OMISZ bizottság tárgyalta, 
kérdezem Elnök urat, van-e kiegészítése? 
 
Bakos István képviselő: 
Nincs kiegészítésem.  
 
Pallag Katalin intézményvezető: 
Kiegészítésként szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy szombaton a Fóti 
Népművészeti Szakközépiskola kiállításának lesz a megnyitója, olyan célzattal, hogy a helyben 
lévő 7-8 osztályos gyerekek továbbtanulási lehetőségére hívjuk fel a figyelmet.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A kérdés, hozzászólás, vélemény-nyilvánítás a Képviselő-társaké. 
Bakos István képviselő: 
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Egy kérésem lenne, hogy az intézmény előtt lévő szökőkutat tegyétek rendbe.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A gépészeti részén is javítani kell, ebben az évben rendbe tesszük. Kérem, szavazzunk a Faluház 
beszámolójának elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
18/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluház és Könyvtár 2013. évről 
szóló szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
 
7./ Napirendi pont:  
     Zöldfelületi akcióterv 2014.  
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Zöldfelületi akciótervet a napi gondolatokkal szeretném kiegészíteni, ami a bizottsági ülés óta 
felmerült. A Föld napját szeretnénk olyan tartalommal megtölteni, amikor nem más által ott 
hagyott szemetet kell zsákban összegyűjteni, hanem inkább közterületet szépítő dolgot tervezünk. 
Májusban TESZED mozgalom lesz, melyet május 9-11-e között kell megtartani. Akik 
jelentkeznek rá, kapnak zsákot, kesztyűt és az összegyűjtött szemetet nem az önkormányzatnak 
kell az elszállításról gondoskodni, hanem fogja a Zöldhíd fogja elszállítani. A honvédségi erdők és 
a közelében lévő erdők területéről megpróbáljuk addigra összegyűjteni a szemetet.  
 
Thury Gábor kommunális csoport vezetője: 
Kifejezetten csak kommunális hulladékot viszik el. Nem vonatkozik a zöldhulladékra, a 
gumiabroncsra, az inert anyagra.  
Dr. Pásztor László polgármester: 
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Kérdezem Elnök urat, kívánja-e bizottsági ülésen elhangzottakat kiegészíteni? 
 
Hányik Gábor képviselő: 
Nem kívánom kiegészíteni.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Bizottsági ülésen alaposan megtárgyaltuk. Kérdezem van-e hozzászólás? Amennyiben nincs, 
kérem, hogy fogadjátok el a Zöldfelületi akciótervet. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
19/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község településkép javítása 
lehetőségének bővítésére, a 2014. évre készített zöldfelületi akciótervet, az abban meghatározott 
célokat, feladatokat elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert azok megszervezésére, megvalósítására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
8./ Napirendi pont:  
     Szociális étkezési térítési díjak módosítása 
  Előadó: Nagyné Gódor Csilla ESZAK Int. vez. 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirend a szociális étkezés térítési díjának módosítása. A napirend előterjesztője 
Csilla a testületi ülésen nincs jelen, másik település testületi ülésén van, Jegyző Asszonynak adom 
át a szót. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
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Az étkezés önköltségi árát az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ vezetője számítja ki attól 
függően, hogy hány adagot vettek igénybe és mennyi embert láttak el. Ezért fordulhat elő, hogy a 
szociális étkezési díj értéke évente változik. A táblázatban látható, hogy a díj megállapítása 
jövedelemfüggő. A házi segítségnyújtásnál nincs díjemelés. Társulati formában történik a 
szolgáltatás biztosítása, ezért az ESÉLY megvásárolja az erdőkertesieknek ezen az értéken az 
ebédet a konyhától, ez a konyha bevétele. Minden társulathoz tartozó önkormányzat megtárgyalja 
az étkezési térítési díjat és az önkormányzat által jóváhagyott díjakat a Veresegyházi társulat a saját 
ülésén fogadja el. Nem az önkormányzatok az ármegállapítók, javaslatot tesznek, de ettől nem 
térhetnek el, de a díjakat Veresegyház állapítja meg.  
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Amennyiben kérdés, hozzászólás, vélemény nincs, kérem, szavazzunk a szociális étkeztetés, 
valamint a házi segítségnyújtás térítési díjainak elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
20/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociálisan rászorult személyek 
részére biztosított – szociális étkeztetés, vm. házi segítségnyújtás - térítési díjait az 
előterjesztésben meghatározottaknak megfelelően elfogadja. A díjak 2014. május hó 1. napjától 
alkalmazandók. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
9./ Napirendi pont:  
     Költségvetési szervek SZMSZ-ének módosítása 
  Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirend a költségvetési szervek SZMSZ-ének elfogadásáról szól. Átadom a szót 
Jegyző Asszonynak.  
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Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A három költségvetési szerv, az önkormányzat polgármesteri hivatala, a Faluház és Könyvtár, 
valamint a Ki akarok nyílni Óvoda szervezeti és működési szabályzatának a felülvizsgálata 
folyamatosan történik. A jogszabályváltozások miatt a belső ellenőri feladatok ellátását fel kell 
tüntetni a költségvetési szervek szabályzatában. A belső ellenőri feladatokat saját dolgozóval 
látjuk el. Az óvoda és a faluház pénzügyi szempontból nem önálló intézmény, gazdálkodásával, 
illetve a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja. Az ÁSZ és a 
megyei kormányhivatal munkatársai célfeladat keretében vizsgálják a költségvetési szervek 
szervezeti működési szabályzatának tartalmát.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem Képviselő-társaimat, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéshez. Amennyiben 
nincs, kérem, hogy külön szavazzunk az egyes intézmények SZMSZ-éről, valamint a faluház és az 
óvoda munkamegosztási megállapodásáról. Először a polgármesteri hivatal SZMSZ-éről kérem, 
szavazzunk. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
21/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát elfogadta. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Faluház és Könyvtár SZMSZ-ének elfogadásáról kérem a szavazatokat. 
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Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
22/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítását elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Faluház és Könyvtár munkamegosztási megállapodásának elfogadásáról szavazzunk. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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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22/2014. (III. 27.) KT határozat 
 

Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel rendelkező önállóan 
működő és gazdálkodó, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 
gazdálkodási-, munkaügyi feladatai munkamegosztásának rendjére vonatkozóan az Erdőkertesi 
Faluház és Könyvtár és az önkormányzat közötti megállapodást elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Ki akarok nyílni Óvoda SZMSZ-ének elfogadásáról kérem a döntéseteket. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
24/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Ki akarok nyílni Óvoda munkamegosztási megállapodásának elfogadásáról kérem, szavazzunk.  
 
 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 



 18 

 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 

 

 
25/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel rendelkező önállóan 
működő és gazdálkodó, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 
gazdálkodási-, munkaügyi feladatai munkamegosztásának rendjére vonatkozóan a Ki akarok 
nyílni Óvoda és az önkormányzat közötti megállapodást elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
(A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik) 

(A nyílt ülés folytatása) 
 
 
11./ Napirendi pont:  
     Polgármesteri beszámoló 
 
Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről: 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Utolsó ülésünket február 27-én tartottuk. Március 1-jén volt az Isten hozta Erdőkertesen című 
rendezvény, ahol az Erdőkertesre beköltözőkkel folytattunk beszélgetést. Ez volt a 6. alkalom. 3-
án a Sport Egyesület vezetőivel folytattam egyeztetést az egyesület ez évi célkitűzéseivel, 
elvégzendő munkájával kapcsolatban. 4-én energetikai célú beruházásunkkal kapcsolatban 
kezdődött el egy folyamat. Az önkormányzat kiválasztott egy közbeszerzést ellátó céget, ez a cég 
a közbeszerzés kiírását kezdi meg értékhatártól függően  testületi hatáskörben. Március 7-én 
megvolt a Nőnapi rendezvény. Március 8-án óvoda szülői munkaközösségének bálja volt. 
Március 11-én a korábban jelzett ZIL gépjárművásárlás lett volna a honvédségtől, de csak 
megtekintettük, mert nagyon rossz minőségű járművek vásárlására lett volna lehetőségünk. 
Március 12-én Pásztor Zoltánnál, a Megyei Közút igazgatójánál jártam és egyeztettünk a 
csatornabekötésekről. Egyeztettünk továbbá arról, hogy a beruházásból kikerülő martaszfaltot az 
önkormányzat megvásárolja. Ez olcsóbb jelenleg és nagyobb a perspektíva benne, mert az 
anyagból jó minőségű út építhető és emulzióval is kezelhető. Jobb, simább, tartósabb a felülete, 
mintha a kőzúzalékból építenénk utat. Március 12-én volt az Erdőkertesi Sport Egyesület 
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vezetőségi ülése. Bővül a szakosztályok köre, az önvédelmi sport csoport és az ökölvívók 
csatlakozásával. Március 13-án állampolgársági eskü volt. Utána a Vác Gödöllő térségi 
Vízgazdálkodási Társulat elnökével egyeztettem. Közös teherviselés mellett az esővíz elvezető 
árokrendszerünknek a Szabadkai utcai szakaszán, ahol mély az árok, az önkormányzat becsövezi, 
ők pedig elvégzik ennek a csőnek a behelyezését az árokba, ami be lesz temetve és fölötte csak 
egy szikkasztó árok lesz. Ugyanezen a napon volt a sokadik jelzőlámpás gyalogátkelőhely bejárás. 
Március15-én volt a községi ünnepségünk az 1848-as forradalom emlékére. Március 17-én a Fő út 
felújításához történt meg a munkaterület átadása. 24-én volt a Sport Egyesület közgyűlése. 24-én 
pályázatírókkal egyeztettem, akik a Bernhardt kastély felújítására adnak be pályázatot, ahol 95 %-
os támogatást lehet nyerni. Az elnyerhető 150 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít az 
épület külső rendbetételére. Tegnapi napon Thury Gábor a MÁV-val szenyvíz-csatorna 
egyeztetésen vett részt. Ugyanekkor voltak a bizottsági üléseink, szerdán volt a 2102 jelű út 
kooperációja. Április 8-a után tudunk jobban beleszólni a Fő út kivitelezésébe. 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.márc.:27 
 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 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályától kaptunk törvényességi észrevételt a 
Zöldhíd Társulás társulási megállapodása felülvizsgálatának hiánya miatt. Az önkormányzati 
törvény 2013. januári változása miatt az önkormányzatok 6 hónap határidőt kaptak a társulási 
megállapodások felülvizsgálatára. Ennek a társulásnak 109 önkormányzat a tagja, gondolom, hogy 
más települések is kaptak törvényességi felhívást. Javaslom, hogy a Képviselő-testület forduljon a 
társulás vezetőjéhez, kérje a közgyűlés összehívását, a vizsgálatot kezdje el és a mulasztásos 
törvénysértést szüntesse meg.  
 
Hollósi Jánosné képviselő: 
A Háromházi bolttal kapcsolatban sikerült-e valamit intézni? 
 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
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Beszéltem az ott lakók emberekkel. A buszjárat lenne a legjobb megoldás. Futballpályát néztem 
Zoli. Tájékozódtam, nekünk nem lehet ezt a lehetőséget igénybe venni. A veresegyházi 
sportpályát az erdőkertesiek előzetes egyeztetés alapján használhatják.   

(Megérkezett Nagyné Gódor Csilla, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A nyári gyermek étkeztetés kiegészítéséhez szükséges lenne az önkormányzat támogatása. A 
napokban megjelent a nyári gyermekétkeztetés jogszabálya, ugyanúgy 54 napról szól, 440.- 
forintot adnak rá, amelyhez az önkormányzatok hozzátesznek valamennyi önerőt. Az 
önkormányzat által biztosított önerőhöz még kapható támogatás. 500.000.- forint önrész 
biztosítását javaslom az önkormányzatnak és kérem, hogy az önrész biztosításáról ezen az 
testületi ülésen határozzanak.  
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Tavaly a nyári gyermek étkeztetés keretében 112 gyerek evett naponta. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem Képviselő-társaimat, tudunk dönteni abban, hogy az önkormányzat 500.000.- forint 
önrészt biztosít a gyermekek nyári étkeztetéséhez? Kérem, szavazzunk. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.márc.:27 
 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 

 

 
28/2014. (III. 27.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi nyári gyermekétkeztetés 
biztosításához 500.000.- forint önrészt biztosít. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

 
Kopeczky Lajos alpolgármester: 
A CBA üzletnél kevés a parkolási lehetőség. A gépjárművezetők megállnak a Fő úton oly módon, 
hogy félig az úttesten és félig a járdán. Javaslom, hogy cölöpöket helyezzünk el a parkolás 
megakadályozása céljából. 
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Dr. Pásztor László polgármester:  
A CBA tulajdonosával egyeztetek erről a jövő héten. További 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 
 
 
 


