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Dr. Pásztor László polgármester
Homa Ibolya

Dr. Pásztor László polgármester:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 9 fő jelen van, az ülés
határozatképes. Az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot azzal, hogy az
egyebek napirend keretében további előterjesztések megtárgyalására kerülne sor. A napirendek
sorát változtatni javasolom a következők szerint. Az első napirend a Veresegyházi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása lenne, utána a
meghívóban 5. napirendként szereplő rendeletet tárgyalná a testület. A következő napirend a
stabilitási program elfogadása lenne. Ezt követően a napirendek tárgyalása a meghívó szerinti
sorrendben történik. A két ülés közötti beszámoló megtartására az egyebek napirend után kerülne
sor, tekintettel arra, hogy a helyi védettségről szóló önkormányzati rendeletet előkészítő
kollégámnak el kell mennie. Kérem, hogy szavazzunk a napirendek elfogadásáról.
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A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta.
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Napirend:
1. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási
megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
2. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről rendelet alkotása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
3. Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek megállapítására
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
4. A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
5. A közterületek rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
6. Temető rendelet alkotása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
7. A közbeszerzési szabályzat módosítása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
8. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
9. A Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
10. Intézményvezetői megbízás
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
11. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
12. Egyebek
1./ Napirendi pont:
Veresegyházi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Az előterjesztés lényege, hogy a társulás tagjainak a létszáma két település csatlakozása miatt
növekszik. 2014. július 1-jétől Csörög és Váchartyán települések önkormányzata csatlakozik, ezért
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szükséges a társulási megállapodás módosítása. Amennyiben kérdésetek nincs, kérem, hogy
hozzunk döntést, Csörög és Váchartyán települések csatlakozása miatt a társulási megállapodás
módosításáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27
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5/2014. (II. 27.) KT határozat
1./
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Társulás
tagjainak összetételében bekövetkezett változás miatt szükségessé váló Társulási megállapodás
módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást elfogadja.
2./
A Képviselő-testület a döntésről szóló határozatot legkésőbb 2014. február 28-ig eljuttatja
a Társulás részére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont:
Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről rendelet alkotása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A norvég pályázati alapban lehetőség nyílt a helyi kulturális értékek megőrzésére. A kulturális
érték lehet épített, vagy természeti érték. Ezen a pályázaton szeretnénk indulni és pénzt nyerni a
Bernhardt kastély felújítására. A pályázaton elnyerhető pénzből a kastélyt teljes egészében
felújítani nem lehet, talán a külső állapot megváltoztatására elegendő a támogatás. A pályázaton
indulás feltétele, hogy a kulturális érték helyi védelem alatt legyen, ezért szükséges a rendelet
megalkotása. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Elnök úr bizottsági ülésről
kiegészítés van-e?

Hányik Gábor képviselő (Pénzügyi bizottság elnöke):
Nincs kiegészítésem.
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Dr. Pásztor László polgármester:

Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk a Bernhardt kastélynak, mint helyi épített
értéknek a helyi védelem alá helyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27
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Erdőkertes Község Önkormányzat
1/2014. (II. 28.) sz. rendelete
Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről
Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) bekezdésében rögzíti, hogy Magyarország elismeri és
érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Erdőkertes Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete fontosnak tartja, hogy a város területén lévő épített és természeti értékek
védelemben részesüljenek, s ezért az épített és természeti értékek helyi védelme biztosítására az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§, illetve 57. § (2)
bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 1. § b) pontjában, illetve 6. §ban előírt feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a 1997. évi LXXVIII.
törvény 57. § (3) bekezdésében, a 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) b) pontjában, valamint a 36.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai
szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet, illetve az épített és természeti értékek
védelmére vonatkozó előírások figyelembe vételével, valamint e szakterületek szakmai
követelményeivel összhangban a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések, fogalom meghatározások
1. §
Ezen rendelettel helyi védelemben részesített értékek védelme a községben működő minden
szervezet és a község minden polgárának kötelessége.
2. §
(1) A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített, vagy természeti érték (településkép,
településrész, utcakép, utcarész, épület, épületrész, építmény, építményrész, közterületen álló
szobor, emlékmű, táj, növények együttese, növény, stb.), melyet a Képviselőtestület helyi
települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti,
régészeti értéke miatt védendőnek, védelem alatt állónak minősít.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a kulturális örökség védelméről, valamint a természet
védeleméről szóló törvény rendelkezései alapján országos védelem alá helyezett értékekre.
(3) A helyi védelem területi és egyedi lehet.
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a)

helyi védelmi területnek minősíthető a település vagy a természeti környezet olyan
összefüggő része, amely a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát
képviseli, ahol a település és környék arculatát meghatározó építmények, növények
együttest alkotnak, illetve a természeti környezetnek az a része, ahol számos védett
növény vagy állat él. Ugyancsak védettnek minősíthető a helyileg védett építmény
környezete.
b) az egyedi védelem kiterjedhet:
- az építmény (épület vagy műtárgy), vagy ezek együttes egészére, vagy valamely
részletére;
- az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére;
- szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére;
- egyedi tájérték védelmére.
II.
A helyi védelem irányítása
3. §
A helyi védelem irányítása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A helyi védelem feladatait a
főépítész látja el.
III.
Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése
4. §
(1) A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő testület rendelettel dönt.
(2) A védetté nyilvánítást, vagy annak megszüntetését megelőzően értékvizsgálatot kell készíteni.
(3) A védetté nyilvánítást nem befolyásolja, hogy a védetté nyilvánítandó érték kinek a tulajdonát
képezi, de a döntést megelőzően tájékoztatni kell őt annak hatásáról és véleményét ki kell
kérni.
(4) Az épített környezet védett értékeiről a főépítész törzskönyvet vezet. A törzskönyvnek
tartalmaznia kell:
a) a védelem szakszerű, rövid indoklását, fotódokumentációt, a helyi védelem
védettségi kategóriáját, a helyrajzi számot, a védelemre javaslatot tevő nevét, a
védelmet megállapító önkormányzati rendelet számát;
b) egyedi védettség esetén: a védett érték pontos helyét (utca, házszám), helyszínrajzot, a védett érték rendeltetését és használatának módját;
c) területi védelem esetén: a védett terület határát egyértelműen rögzítő
helyszínrajzot.
(5) A védelemben részesítés vagy a védelem megszüntetésének tényét a helyben szokásos
módon közzé kell tenni, s erről külön írásban értesíteni kell:
a) az ingatlan, vagy a természeti érték tulajdonosát;
b) az építésügyi hatóságot;
c) az építmények esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, természeti érték
esetén az Országos Természetvédelmi Hivatalt;
d) helyi területi védelemben részesítés, vagy annak megszüntetése esetén az
érdekeltek mellett értesíteni kell az érintett utak, közművek fenntartóit is.
(6) A rendezési tervek készítése és felülvizsgálata során építészeti és természeti értékvizsgálati
munkarészt is kell készíteni.
5. §
(1) A védelem alatt álló területet, építményt, vagy természeti értéket meg kell jelölni.
(2) A védett épületet táblával is meg kell jelölni a védettség elrendelésével egyidejűleg.
(3) A jelzés elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.
6. §
(1) A védetté nyilvánítására, illetve annak megszüntetésére a képviselőtestület tesz javaslatot.
(2) Az épített környezet vonatkozásában a helyi egyedi védelem megszüntetésére csak akkor
kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a
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károsodás műszaki eszközökkel helyre nem állítható, vagy a helyreállításának költsége nem áll
arányban annak értékével illetve, ha a helyi védelem oka fogyottá vált.
IV.
A védett épületek, területek hasznosítása, fenntartása
7. §
(1) A helyileg védett értékek fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a
rendeltetésnek megfelelő használat.
(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell közcélú felhasználásra.
(3) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. Amennyiben a rendeltetéstől eltérő
használat a védett érték állagának romlásához, vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy e
használatot – a hatályos jogszabályok keretei között – az elsőfokú építésügyi hatóság
korlátozhatja.
(3a) A helyileg védett értékeket a védett értékükhöz, jellegükhöz méltóan, a védett érték
veszélyeztetését kizáró módon kell használni. Amennyiben a használat méltatlan a védett
értékhez, úgy a tulajdonost – a hatályos jogszabályok keretei között – az első-fokú építésügyi
hatóság kötelezheti a méltatlan használat megszűntetésére.
(4) Épületek esetén az épület állapotának megóvása elsősorban a tulajdonos feladata.
(5) A védett értékek tulajdonosa kérheti az értékek megóvása érdekében az önkormányzat
támogatását.
8. §
(1) Az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges:
a) a védett építményen külső, vagy belső felújítási, helyreállítási, átalakítási, bővítési,
korszerűsítési, bontási, víz- és kertépítési, tájrendezési, vagy képző- és iparművészeti,
restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármely módon érintő
egyéb munkálatok, illetve épületkutatás (falkutatás) végzéséhez;
b) védett építmény igénybevételi, használati módjának megállapításához, vagy
megváltoztatásához.
(2) A védett épületek korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az épület
jellege nem változhat.
(3) Az engedélyezési eljárás előtt ki kell kérni az önkormányzati főépítész szakmai véleményét.
(4) Védett fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai pusztulása esetén adható, valamint
akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent.
(5) A védett természeti területen végzett munka az értékeket nem veszélyeztetheti, a terület
jellegét nem változtathatja meg.
(6) Védett területeken (területek, utcák, utcarészek, természeti területek) lévő ingatlanokra építési
engedély csak úgy adható, hogy a munkák az eredeti jelleget alapvetően ne változtassák meg.
Ez mindenekelőtt az eredeti közterülethatárok, telekarányok, az eredeti beépítési jelleg, az
eredeti épületarányok,és az anyaghasználat figyelembevételét jelenti. Indokolt esetben, illetve
ha a Helyi Építési Szabályzat másként rendelkezik, ettől el lehet térni.
(6a) Védett területen álló, de egyedileg nem védett épület külső felújítási, helyreállítási, átalakítási,
bővítési, korszerűsítési, víz- és kertépítési, tájrendezési, továbbá az építmény megjelenését
bármely módon érintő egyéb munkálatokhoz ki kell kérni az önkormányzati főépítész
szakmai véleményét. A főépítészhez be kell nyújtani a műemléki tervezői jogosultsággal is
rendelkező személy által készített értékvizsgálati tanulmányt is.
(7) Egyedileg védett építmény bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető.
(7a) A védelem megszüntetésének, vagy a részleges, illetve teljes bontás engedélyezésének
feltételeként az elsőfokú építéshatóság az önkormányzati főépítész szakmai véleménye
alapján az egyes épületrészeknek, homlokzati elemeknek, illetve tartozékoknak az új épületbe
(épületeibe) történő beépítését, vagy azok megőrzését előírhatja. A megőrzésre előírt
épülettartozékok átadhatók Erdőkertes Község Önkormányzat részére.
(8) egyedileg nem védett, de építészetileg védett területen álló építmény bontása csak a főépítész
jóváhagyásával lehetséges.
(9) Az értékvizsgálat alapja az értékvizsgálati tanulmány, amely
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a) történeti, esztétikai és szerkezeti értékvizsgálati fejezetből áll;
b) a védett területen álló, de egyedileg nem védett érték elbontása esetén a (9) bekezdés a)
pontjában meghatározottakon túl a tanulmány része a beépítési terv fejezet is, mely a
terület felhasználását, a beépítés jellemző paramétereit, építészeti karakterét, jellemző
tömegét és homlokzatait, a gépjárművek elhelyezését és a zöldfelület kialakítását
tartalmazza.
(10) Romos, életveszélyes épület esetén, az építés hatóság megkeresésére, a főépítész készíti el az
értékvizsgálatot.
9. §
(1) A 2.§ (3) bekezdése szerinti védett épületeken végzett építési munkák esetén az főépítészhez
benyújtott dokumentációhoz, valamint az építési munkák engedélyezése iránti kérelemhez a
vonatkozó jogszabályban előírtakon kívül csatolni kell:
a) átalakítás esetén a jelenlegi állapot felmérési rajzait két példányban;
b) homlokzatot érintő munkák esetében a színezésre vonatkozó javaslatot (színvázlatot) egy
példányban;
c) belső dekoratív (ornamentális és figurális) falfestések esetén ezek színhű vázlatait egy
példányban;
d) a munkák által érintett épületrészek jelenlegi állapotának fénykép dokumentációját egy
példányban.
V.
A védett értékek adózása
10. §
A helyi védelemben részesült építmények, területek tulajdonosai, kezelői, használói a helyi adók
kivetésekor kedvezményekben vagy adómentességben részesülhetnek. A kedvezmény mértékét,
ill. az adómentességet a helyi adókról alkotott önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
VI.
A helyi értékek szerepe a közművelődésben, oktatásban
11. §
(1) Az építészeti és természeti értékek tudat- és ízlésformáló erejének elősegítésére a helyi
közművelődésben és oktatásban a helyi értékek és ezekkel kapcsolatos ismeretek helyet kell,
hogy kapjanak.
VII.
Záró rendelkezések
12. §
A Képviselőtestület felkéri a társadalmi szervezeteket, intézményeket, valamint a lakosságot
segítsék elő a rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását.
13. §
(1) Az építészeti értékek felsorolását, adatait az e rendelet mellett kezelt 1. sz. melléklet, a
természeti értékek felsorolását, adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. A melléklet naprakész
vezetéséről a főépítész gondoskodik.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben
szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Erdőkertes, 2014. február 21.
Dr. Pásztor László
Polgármester
Kihirdetve: 2014. február 28.

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző
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1. sz. melléklet 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Építészeti értékek
Törzs-szám

1.

Cím

Hrsz.

Megjegyzés
rendeltetés, használat egyéb védettséget, illetve
módja
törlést jóváhagyó
önkormányzati
rendelet száma
Iskola utca 5. 798/2.
közösségi kulturális,
Roheim
sport, lakás
kastély
1/2014. (II. 28.)

2. sz. melléklet 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Törzs-szám Cím Hrsz.

Természeti értékek
Megjegyzés
rendeltetés, használat egyéb védettséget, illetve
módja
törlést jóváhagyó
önkormányzati
rendelet száma

3./ Napirendi pont:
Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítására
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Tervezzük ebben az évben 40 millió forint, kormányengedéllyel történő hitel felvételét. Ez egy
lehetőség a többi lehetőség közül a célunk, a kommunális gépek cseréjének eléréséhez. A
lehetőség a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre került, de a költségvetés elfogadása előtt
szükséges ennek a határozati javaslatnak az elfogadása. Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság
tárgyalta, Elnök úr kiegészítés van-e?

Hányik Gábor képviselő (Pénzügyi bizottság elnöke):
Kiegészítésem nincs.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérdés, hozzászólás nem érkezik. Akkor kérem, hogy fogadjuk el a saját bevételek összegéről és
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló határozatot
a 2015-2017. évekre vonatkozóan.
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6/2014. (II. 27.) KT határozat
Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre és az azt követő évekre
vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat
melléklete szerinti állapítja meg és a mellékletnek megfelelően határozza meg az
önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6/2014. (II. 27.) KT határozat 1. sz. melléklete
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése
alapján
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2015-2017. év

ezer Ft
Saját bevétel megnevezése *
Helyi adóból származó bevétel

2015. év 2016. év 2017. év
169.000

172.000

175.000

10.000

12.000

15.000

3.000

3.200

3.400

182.000

187.200

193.400

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen
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KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2015-2017. év
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

ezer Ft
2015. év 2016. év 2017. év
35.278

28.224

21.170

35.278

28.224

21.170

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal
napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a
lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő
megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a
kikötöttvisszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a
még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

4./ Napirendi pont:
A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A költségvetési rendelet tervezetében látható, hogy az önkormányzat működési támogatására 20
millió forinttal több pénzt ad idén az állam. Ennek egyik oka az, hogy bevezetésre került az
óvodapedagógus életpálya modell, amely bérnövekedést eredményezett. Ennek a kompenzációja
jelenik meg, illetőleg az, hogy a gyermekétkeztetésben kaptunk további támogatást, amit erre kell
elkölteni a feladatfinanszírozás alapján. Ez a két fontosabb tétel emeli meg 20 millió forinttal a
tervezett összegeket. A második fontos tétel az adósságkonszolidáció. Ennek 210.633.000.- forint
az összege, amely a holnapi nappal lezárul. Ezzel kapcsolatban az Államkincstárral már voltak
dokumentum cserék. A tervezetben látszik, hogy a helyi adó jelentős részt képvisel a
költségvetésben. Így alakul ki az önkormányzat költségvetése és összességében megállapítható,
hogy a pénzünk nem lesz több. A fejlesztések a 18. mellékletben szerepelnek. Igyekszünk a
költségvetést úgy végrehajtani, hogy a takarékoskodás mellett, a vagyonnal való gazdálkodáson
túl, az ingatlanértékesítéséig forrást találjunk a fejlesztések megvalósításához. A Pénzügyi
bizottságon a rendelet-tervezetet részletesen tárgyaltuk. Ha van kérdés, arra válaszolok. Elnök úr
kiegészítés, vélemény?

Hányik Gábor képviselő (Pénzügyi bizottság elnöke):
Nincs kiegészítésem.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérdés, vélemény nem érkezik. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletének elfogadásáról.
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Erdőkertes Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

5./ Napirendi pont:
A közterületek rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendeletnek egy aprócska módosítására kerül sor.
A politikai rendezvény tartásához az önkormányzat nem kér pénzt a módosítás hatályba lépését
követően. Eddig is megfoghatatlan volt ez a dolog, az elfoglalt terület meghatározása nehézkes
volt. Ne legyen ebből gond, négyévente nem sok pénzt jelent, az önkormányzat költségvetése
ettől nem változik. A rendezvények tartására bejelentési kötelezettség továbbra is van, de fizetni
nem kell érte. A Pénzügyi bizottság tárgyalta, egyhangúan jóváhagyta. Kérdezem Elnök urat,
kiegészítés van-e?

Hányik Gábor képviselő (Pénzügyi bizottság elnöke):
Nem kívánom kiegészíteni az elhangzottakat.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérdezem Képviselő-társaimat, van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs kérem, hogy aki
egyetért a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet mellékletében a politikai
rendezvény díjmentességének megállapításában, igennel szavazzon.
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Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a közterületek rendjéről szóló 14/2008. (12.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek rendjéről szóló
14/2008(12.04.) számú rendelete –továbbiakban: Rendelet – az alábbiak szerint módosul:
1.§
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) Az R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
2. §.
(1)
Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.
(2)
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Erdőkertes, 2014. február 18.
Dr. Pásztor László
polgármester

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző

Kihirdetve:
Erdőkertes, 2014. február 28.
1. sz. melléklet a 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző
ErdőkertesKözségközterületeinekközterület-használati díjtáblázatáról
Sorszám

Közterület foglalás célja

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a.1)
Árusító pavilon (könyv, újság)
a.2)
Árusító pavilon a.1 pontba sorolható, kereskedelmi célú
b.)
Közterületen engedélyezett árusítás árusító asztal, nyílt
szerkezetű pult, állvány, gurulókocsi, büfékocsi
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mértékegység

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

díj
Ft+áfa

600.1000.1000.-

c.)
d.
e.)
f.1)
f.2)

g.)
h.)

Alkalmi árusítás: (max. 20 nap) Ünnepek előtti árusítás,
Ft/m2/nap
600.2
fenyőfa (min. 15 m fizetendő) szervezett vásár
mozgóbolt
Ft/nap
3000.2
Vendéglátó ipari előkert, terasz (április1. és szeptember 30. Ft/m /hó
1000.Között)
100.Film-, televízió-, videó- és vagy hangfelvétel kulturális,
Ft/m2/nap
oktatási, dokumentum céllal
Ft/nap Egyedi
Film-, televízió-, videó- és vagy hangfelével kereskedelmi
elbírálás, de
céllal
min.
100000,2
Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények
Ft/m /nap
300.2
Göngyölegtárolás (kizárólag áruszállítási időszakban)
Ft/m /nap
100.-

2. Reklámhordozók felületi és árubemutatások
a.1)
Hirdetőtábla (5 m2-ig), közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat (portál), vitrin
a.2)
Transzparens kulturális, sport céllal
a.3)
Transzparens üzleti és egyéb céllal
b.)
Az önkormányzat által létesített és kihelyezett
hirdetőoszlopon történő reklámtábla elhelyezése,
c.)
Árubemutató vagy az üzlet külső homlokzatára függesztett
áru
d.1) Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet
reklámmal
d.2) Előtető, védőtető, ernyőszerkezet alatti kitelepülés
d.3) Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet
(reklám nélküli)
e.)
Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű
3. Szórakoztató tevékenységek
a.)
Cirkusz, limbó,hernyó,libegő,ufó,dodgem
b.)
Légvár, céllövölde, gyermekhinta, felnőtt körhinta
4. Kulturális és sportesemények, tömegmegmozdulások
a.1)
Ideiglenes kiépített színpad és egyéb elkerített terület
(kulturális, sportrendezvények)
a.2)
Politikai rendezvény célú ideiglenes színpad, elkerített
terület
b.)
Karitatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes
szolgáltatás

Ft/m2/hó

600.-

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/db/hó

Díjmentes
100.2 500,-

Ft/m2/hó

500.-

Ft/m2/hó

100,-

Ft/m2/hó
450,2
Ft/m /hó Díjmentes
Ft/db/nap

1 000,-

Ft/db/nap
Ft/db/nap

10 000,5 000,-

Ft/m2/nap Díjmentes
Ft/m2/nap Díjmentes
Ft/m2/nap Díjmentes

5. Építési - szerelési munkálatok
a.1)
építési engedélyhez kötött építési munkálatokhoz szükséges Ft/m2/nap
építőanyagok közterületi tárolása az építkezés
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50,-

megkezdésének hatósági bejelentését követő két hónapon
túl
építési engedélyhez nem kötött építési munkálatokhoz
szükséges építőanyag elhelyezése 5 nap(120 órán) túl
Egyéb konténer (iroda, szociális, öltöző, WC)

Ft/m2/nap

100,-

Ft/m2/nap

100.-

6. Gépjárműtárolás
a.)
Üzemképtelen, illetve forgalomból kivont gép-, lakókocsi,
utánfutó tárolása, max. 90 nap (nem hosszabbítható)

Ft/db/nap

500.-

a.2)
b.)

7. Különleges közterület-használat
a.)
Közterületre épülő egyéb létesítmények (üzemanyagtöltő
állomás, stb.) iparvágány elhelyezése

Ft/m2/év Egyedi
elbírálás, de
minimum
1000.-

6./ Napirendi pont:
Temető rendelet alkotása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Volt egy 2000. évben megalkotott régi temető rendeletünk. Most azt a koncepciót követnénk,
hogy ami magasabb szintű jogszabályban részletezve van, a helyi rendeletben már nem szerepel.
Elsősorban a helyi viszonyok vannak szabályozva a helyi önkormányzati rendeletben. A rendelet
elfogadását követően az elhunyt hozzátartozójától az önkormányzat a ravatalozó használatáért
nem kér pénzt. A ravatalozó használata az elmúlt évben 219.000.- Ft bevételt jelentett az
önkormányzatnak összesen. Az önkormányzat a térítésmentes ravatalozó használatával segítené
abban a nehéz helyzetben a családokat. A rendeletben a másik változás a korábbi szabályozáshoz
képest, hogy a síremlék építése, illetve felújítása miatt eddig a vállalkozóktól kértünk pénzt, de ezt
a vállalkozók áthárították az elhunyt családjára. Ettől is szeretnénk megkímélni a családokat a
továbbiakban. A költségvetés szempontjából ez sem nagy összeg, a síremlék építése, felújítása
során felhasznált víz- és áramenergiáért az önkormányzatnak nem kell fizetni. Elkészült egy
temető térkép is, amely egyrészt rögzíti a régi parcellákat, az új parcellákat. A koporsós temetések
klasszikus négyzetméterét csökkentjük, sűrűbben jelöljük ki és az urnás temetésnek is igyekszünk
lehetőséget teremteni. Tervezzük gazdasági számítások alapján szóróparcella létrehozását, melyre
önkormányzati területtel rendelkezünk. A temetővel kapcsolatban vannak új terveink, de ez nem
ebben az évben fog megvalósulni. A temetőben az utakat szeretnénk térkövezni, illetve az új
részre vízvételi lehetőséget biztosítani és a tavasszal megkezdett fásítást az idén folytatni. A
Pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet, egyhangúan támogatta annak elfogadását. Kérdés van-e
az előterjesztéssel kapcsolatban?

Béri Eszter képviselő:

A temetőnek miért folyamatos a nyitva tartása?

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

A temető hátulról nyitott, nem tudjuk bezárni.
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Nagyné Gódor Csilla alpolgármester:

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy tájékoztassuk a lakosokat a használati díjak változásáról.
Hívjuk fel a lakosság figyelmét arra is, hogy a síremlék építéséhez, felújításához elhasznált energia
fogyasztásáért sem kell fizetni.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérdezem a tisztelt Képviselő-társakat van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
kérem, hogy a temető rendelet elfogadásáról szavazzunk.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27

>0<Minősített szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

9
0
0

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

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

Szavazott

9

100,00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

0,00%
0,00%

Össz.:
Eredménye: Elfogadva

9

100,00%

Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) E rendelet hatálya Erdőkertes közég közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában
lévő temetőre, az ott végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.
(2)A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőkre, a temetőben temetkezési szolgáltatást,
valamint egyéb temetői munkát (síremlékállítás) végző természetes és jogi személyekre, jogi
személyiség nélküli szervezetekre, valamint a temetőt látogatókra.
(3)A temető elhelyezkedése: Erdőkertes község közigazgatási területén fekvő erdőkertesi 3857,
3858 és 3861 hrsz-ú ingatlanokat egybefoglaló, összefüggő területet képező, az önkormányzat
tulajdonában álló, működő temető.
Nyitva tartás: 0-tól 24 óráig
2. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újrahasznosítása
2.§ A temető létesítésére, lezárására, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről
szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
3. A temető használatának és igénybevételének szabályai:
3.§ (1) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó
magatartást köteles tanúsítani.
(2)A temető területére gépjárművel behajtani – a hallott és szemétszállító, valamint
mozgáskorlátozottak járművei és a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem szabad.
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(3)Síremlék építéséhez az építőanyagok beszállítása gépjárművel indokolt ideig történhet. Temetés
napján építőanyagok beszállítása tilos és építési tevékenység a temetés időtartama alatt nem
folytatható.
(4)A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során e rendeletben foglaltakat köteles
betartani.
(5)A temetőben munkát végző vállalkozó, vállalkozás köteles bejelenteni a temetőben végzendő
tevékenység időpontját, víz, vagy áram felhasználási igényét.
4. § (1) A temető területén lévő sírhelyek gondozását, beültetését, a sírhely felett rendelkezni
jogosult maga, vagy megbízottja végzi.
(2) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak
a kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni. Kő, beton továbbá egyéb kommunális
hulladék konténerben való elhelyezése tilos!
(3)A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását, elvégezni, a
síremlék állagának megóvásáról – a balesetek elkerülése végett – gondoskodni.
(4)A temetőben fát csak Erdőkertes Község Önkormányzata ültethet.
(5)A temető fenntartását Erdőkertes Község Önkormányzata látja el.
(6) Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat temetőgondnok alkalmazásával
látja el.
(7))12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
4.Temetkezésre vonatkozó szabályok
5. § (1) A temetések időpontját az önkormányzat alkalmazásában álló temetőgondnoknál kell
bejelenteni.
(2) A temetőben - a jelen rendelet függelékeként nyilvántartott - kialakított sírhelytáblák és
temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni, a gondnok által kijelölt helyeken.
(3)A temetőben a következő temetkezési helyek biztosítottak: koporsós sírhelyek, urnás sírhelyek,
urnafülkék (kolumbáriumok), sírboltok építésére kijelölt helyek.
(4)A sírhely egyes vagy kettes sírhely lehet. A temetőben alkalmazott temetési helyek szélessége
egyes sírhely esetében 210 cm X 90 cm, kettes sírhely esetében 210 cm X 190cm hosszúsága 190
cm, egymástól való távolsága 60cm.
(5)A hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethető.
(6)Urnasírhely területe 80 x 60 cm, melyben legfeljebb négy urna elhelyezése engedélyezett
(7)Az urnafülke 30x30 cm, egy urna elhelyezésére alkalmas.
(8) A sírhely kijelölése igény szerint a sírhely nyilvántartás alapján történik. Az igényt a
temetőgondnoknál kell benyújtani.
6.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: egyes vagy kettes sírhely esetén 25 év,
vagy az utolsó koporsó rátemetésének urna elhelyezésének napjától számított 25 év.
(2)A temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásáért térítési díjat kell fizetni.
(3)A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható. A temetési hely az újbóli megváltás
idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy annak leszármazója (örököse)
által újból megváltható.
(4) A térítési díjakat a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Ha a használati idő leteltét követően a sírt illetve a temetkezési helyet 3 éven belül ismételten
nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni
5. Temetkezési szolgáltatás
7.§ (1) Temetkezési szolgáltatások a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 25.§-ban
felsorolt tevékenységek.
(2)A temetkezési szolgáltatást végzőknek temető fenntartási hozzájárulást nem kell fizetni.
(3)A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért, áramvételezésért
díjat nem kell fizetni.
(4)A temetőben a temetkezési szolgáltatást az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy
rendeli meg.
6. Díszsírhely kijelölése
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8.§.(1)Erdőkertes Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a nagyközségi közélet
valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.
(2)A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(3)A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is
eltemethetők.
(4)A díszsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - az Önkormányzat
megbízására és költségére a fenntartó köteles gondoskodni.
(5)A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.
(6)A díszsírhely-parcellában a koporsónak a földbetemetése, vagy elhamvasztás után az urna
kolumbáriumba helyezése megengedett.
7. Záró rendelkezések
8.§ (1) A jelen rendelet 2014. március 1. napjával lép hatályba.
(2)Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
7/2000(12.14.) számú önkormányzati rendelet a hatályát veszti.
Erdőkertes, 2014. február 21.
dr. Pásztor László
polgármester
Kihirdetve:
Erdőkertes, 2014. február 28.

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző
4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet
1.A temetési helyek megváltási díjai
a.)Egyes sírhely:
b.)Dupla sírhely:
c.)Urnafülke:
d.)Urnasírhely: 1 urnás
2 urnás
e.)Sírbolthely:
f.)Urnasírbolt-hely:

5000 Ft
10000Ft
5000Ft
3000Ft
6000Ft
személyenként
5000Ft
személyenként
3000Ft

+ áfa+áfa+áfa+áfa+áfa
+áfa+áfa-

(2,3,6,9
személyes)
(2,3,6,9
személyes)

7./ Napirendi pont:
A közbeszerzési szabályzat módosítása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A közbeszerzési törvény változása miatt szükséges az önkormányzat közbeszerzési
szabályzatának módosítása. A közbeszerzési szabályzat átdolgozására közbeszerzéssel foglalkozó
külső szervezetet bevontunk. Ennek a szervezetnek a tagjait a Képviselő-testület már ismeri, a
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feladatot a Csíky és Társa KKT végezte. A közbeszerzési szabályzattal rendelkeznünk kell, ennek
megfelelően kell irányítani a közbeszerzésünket. A közbeszerzési szabályzatot a Pénzügyi
bizottság tárgyalta és jóváhagyta. Kérdezem Elnök urat, kíván-e kiegészíteni?

Hányik Gábor képviselő (Pénzügyi bizottság elnöke):
Nem kívánom kiegészíteni.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérdést nem látok, kérem, hogy szavazzunk a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27

>0<Egyszerű szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

9
0
0

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

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

Szavazott

9

100,00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

0,00%
0,00%

Össz.:
Eredménye: Elfogadva

9

100,00%

7/2014. (II. 27.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatot
módosítás után, mellékleteivel együtt elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

8./ Napirendi pont:
2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A közbeszerzési tervet minden évben el kell fogadni az önkormányzatnak határidőben. Az év
elején a tervbe ötletszerűen az önkormányzat mindent beleírhat, nem kell minden közbeszerzést
lefolytatni, a tervet módosítani lehet évközben. A tervben szerepel a Neumann János Iskola
tornaépületének épületenergetikai fejlesztése, ehhez pályázatot nyertünk, illetőleg hitelt tudunk
felvenni az önrész finanszírozásához a tavaly megkötött szerződés értelmében, mivel európai
uniós társfinanszírozással történik. A másik tervezett közbeszerzés a kommunális
haszongépjármű beszerzése, de meglátjuk, hogy erre milyen lehetőség igénybevételével kerül majd
sor. Az előterjesztés elkészítése óta egy újabb árubeszerzés is bekerült a közbeszerzési tervbe. Ezt
a kibővült közbeszerzési tervet a helyszínen osztottuk ki a képviselőknek. Ez az önkormányzat
19

földgázbeszerzése, két intézmény, az általános iskola és a polgármesteri hivatal esetében. 20
m3/órát meghaladó gázfogyasztás van ennél a két intézménynél, így közbeszerzési eljárás alá
esünk. Az összes többi intézményt az egyetemes gázszolgáltató látja el. Az önkormányzatok
összefogásával közösen indulnánk el a szolgáltatók irányába, ahol igyekeznek kedvezőbb árat
kiharcolni a közbeszerzés keretében. Az erre vonatkozó előterjesztést szintén a helyszínen
osztottuk ki részetekre. A közbeszerzés után az önkormányzat a szolgáltatóval egyedileg
szerződik. Sikerült egy olyan csapathoz csatlakozni, melyben benne van négy megyeszékhely, két
fővárosi kerület, mellettük 25 nagyobb település, illetőleg további települések is a napokban
hozzák meg döntésüket a csatlakozásról. Közösen indulnánk el a kedvezőbb földgáz energia
beszerzés érdekében. A közbeszerzési terv elfogadása mellett a csoportos energia beszerzésen
való induláshoz is adjátok beleegyezéseteket, mert kedvezőbb ár kérhető az egyetemes
szolgáltatótól, ugyanis felmondtuk a szerződésünket a tavalyi év végén. Felmondtuk a szerződést
az elektromos áram tekintetében is és lényegesen kedvezőbb árat harcoltunk ki a Magyar Villamos
Műveknél, mint amit korábban fizettünk, de itt a fogyasztásunk nem éri el a közbeszerzési
határértéket. Egyedi tárgyalás eredményeként sikerült ezt elérni. A földgáz energia csoportos
beszerzésének gesztor feladatait Gyula város vállalta magára, ezért a feladatért megtakarításaink
nettó 30 %-át kéri. Az iskolában sikerült a kazánokat kicserélni és a faluházban is új kazán van,
illetőleg a meglévő felújítása is megtörtént. Az energetikai felújítást elvégeztük e tekintetben,
bízunk benne, hogy csökkenni fog a gázfogyasztás. Kérdés, vélemény?

Bakos István képviselő:
Mennyi a megtakarítás?

Thury Gábor kommunális csoportvezetője:

Nehéz kiszámolni. Nem látod, hogy a számlák alapján 1 m3 gázfogyasztásra mennyi esik, mert
tele van mindenféle számítással. A Tigáz szerint 131.- Ft-on kapjuk most a gáz m3-ét és erről az
árról 110 forint körüli árat engedték volna. A közbeszerzési eljárás gázárát még nem tudjuk. Itt
annyi a különbség, hogy a számla több tételből áll össze. Ebben két tétel van, ami fix, az egyik az
adó. Itt a gáz m3-éért fizetendő összeg az egyik tétel, a másik kapacitás lekötési díj. Aki nem az
egyetemes gázszolgáltatásban van benne, ott már kell fizetni ilyen díjat a fogyasztás mértékétől
függetlenül. A kapacitás lekötési díj magas, az egyetemes gázszolgáltató esetében ezt a díjat is
versenyeztetik. Elektronikus árlejtéssel folyik a közbeszerzés.

Dr. Pásztor László polgármester:

A közbeszerzési terv elfogadásáról kérem, határozzunk.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27

>0<Egyszerű szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

9
0
0

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

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

Szavazott

9

100,00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

0,00%
0,00%

Össz.:
Eredménye: Elfogadva

9

100,00%
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8/2014. (II. 27.) KT határozat

Sorszám

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 2014. évi
összesített közbeszerzési tervet elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a nyilvános közzététel
iránt az intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

A közbeszerzés tárgya

1.

A Neumann János Általános Iskola
tornaépületének épületenergetikai
fejlesztése - Építési beruházás

2.

3.

Tervezett eljárástípus

Nemzeti értékhatárt elérő értékű,
hirdetmény közzététele nélküli
meghívásos közbeszerzési eljárás
Nemzeti értékhatárt elérő értékű,
Erdőkertes Község Önkormányzatának
hirdetmény közzététele nélküli
kommunális haszongépjármű beszerzése meghívásos közbeszerzési
Árubeszerzés
eljárás
Erdőkertes Község Önkormányzatának
Közösségi értékhatárt elérő
földgáz energiabeszerzése - Árubeszerzés csoportos, nyílt közbeszerzési
CPV09123000-7
eljárás

Eljárás tervezett megindítása

2014. március

2014. március

2014. március

4.
5.
6.

Jóváhagyva: 8/2014. (II. 27.) KT
határozattal

Dr. Pásztor László polgármester:

A közbeszerzési eljáráson való indulásról kérem a döntést. A csoportos beszedési eljárás
eredményeként várhatóan olcsóbban kerülne sor a földgáz energia beszerzésére. Kérem,
szavazzunk.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27
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9/2014. (II. 27.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Erdőkertes Község Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2014. július 1-től 2016.
október 1-ig tartó szerződéses időszakra a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó
nyilatkozatokat aláírja.
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt
követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármesteri Hivatal feladata.
Erről értesülnek:
1. Sourcing Hungary Kft.
2.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

9./ Napirendi pont:
A Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A Települési Értéktár Bizottság a Képviselő-testület hozta létre tavaly. Érdemben tartottunk két
ülést. A munkánk első fázisának a végén beszámol a bizottság a Képviselő-testületnek. A
bizottság működésére vonatkozóan szervezeti és működési szabályzatot kell készíteni. Az
előterjesztés a szabályzatot tartalmazza. Amennyiben nincs kérdés, kérem, szavazzunk a
Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27
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10/2014. (II. 27.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság szervezeti és
működési szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

10./ Napirendi pont:
Intézményvezetői megbízás
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Most már csak két intézményünk maradt, a Faluház és a Ki akarok nyílni óvoda. Az iskolának
csak működtetői vagyunk, a kistérségé pedig az Esély Alapellátási központ. Az óvodánál az
intézményvezető megbízása lejár ebben az évben, 2014. július 31-én. A hatályos törvény szerint
újra ki kell írni a pályázatot. A pályázat kiírását kellő időben meg kell tenni annak érdekében, hogy
az intézménynek vezetője legyen. A pályázat kiírása a jogszabály szerinti tartalommal készült. A
beérkező pályázatokat érkeztetjük, elbíráljuk, a nevelőtestület véleményezi, a képviselő-testület
megtárgyalja és dönt az intézményvezetőről. Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy a Ki akarok
nyílni Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról, szavazzunk.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27
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11/2014. (II. 27.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású
Erdőkertesi Ki akarok nyílni Óvoda intézményvezetői álláshelye vonatkozásában pályázatot ír ki,
a határozat mellékletében megfogalmazottak szerint.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos teendőket szervezze meg.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző

11./ Napirendi pont:
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A következő napirend a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása. Átadom a szót
Jegyző Asszonynak.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

Az országgyűlési képviselő választáson a helyi választási bizottságnak nincs tisztje. Az országos
egyéni választókerület területe és száma megváltozott. Erdőkertes Pest megye 5. választókerület
területén, Dunakeszihez tartozik. Erdőkertesen emelkedett a szavazókörök száma, 6 szavazókör
lett, az iskolában kettő szavazókör, a Faluházban szintén két szavazókör, az Esély Alapellátási
Központ és az Ifjúsági táborban egy-egy szavazókör fog működni. A Helyi Választási Iroda
vezetője tesz javaslatot a szavazatszámláló bizottságok tagjaira. A javaslatot a Képviselő-testület
fogadja el. A szavazatszámláló bizottságba az országgyűlési képviselő választáson Erdőkertes
esetében az 5. választókerületben jelöltet indító pártok is delegálhatnak tagokat. A Faluházban az
1. szavazókör az átjelentkezéssel, illetőleg az Erdőkertes településszintű lakcím bejelentéssel
rendelkezők szavazására kijelölt szavazókör.

Gerencsér Katalin képviselő:

Az Ifjúsági táborban miért nincs két szavazókör? Többen panaszkodtak, hogy messze vannak a
szavazókörök.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

A szavazókörök kialakításánál figyelemmel voltunk, hogy a szavazókör, a lehetőségekkel
összhangban, a lakóhelytől megközelíthető legyen és a jogszabályban meghatározott
létszámkereten is belül és arányosan történjen a választópolgárok elosztása. Az Ifjúsági táborban
egy helyiség áll rendelkezésre, ahol szavazóköri helyiséget ki lehet alakítani.

Kopeczky Lajos alpolgármester:

Az a véleményem, hogy településünk Háromházi részén lakók, a településrész településen belüli
elhelyezkedése miatt, nagyon sok szempontból hátrányos helyzetűnek gondolják magukat.

Dr. Pásztor László polgármester:

A Háromházi részen nincs olyan önkormányzati ingatlan, intézmény a táboron kívül, ahol
szavazókört lehetne kijelölni. Az önkormányzatnak van szándéka arra, hogy a Háromházon lakók
helyzetére megoldást keressen. Amennyiben nincs további kérdés, kérem, határozzunk a
szavazatszámláló bizottságok tagjairól.
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12/2014. (II. 27.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi országygűlési képviselő
választásokon, a mellékletben felsorolt személyeket szavazatszámláló bizottsági tagokká
megválasztja.
Határidő: értelemszerű
Felelős:jegyző

Szavazatszámláló bizottságok tagjai Erdőkertes
2014.

Bencze Kálmánné
Csajbók Imréné
Molnár Jánosné
Egerváriné Nemes Erika

I. szavazókör Faluház, Fő út 112.
Választott tagok:
Géza u. 44.
Bacsó B. u. 8.
Móra F. u. 4.
Mikszáth u. 2.

II. szavazókör Általános Iskola Fő tér 6.
Választott tagok:
Bothné Zsolnai Anikó
Fő út 87.
Hoór Ákosné
Szőlősor u. 71.
Madarné Platenik Ilona
Cseresznyefa sor 10.
Kovács Regina
Vácegresi u. 21.

Tóth Béláné
Müller Anna
Kozáry Katalin

III. szavazókör Általános Iskola, Fő tér 6.
Választott tagok:
Fő út 43.
Béke u. 2/a.
Aradi u. 28/b.
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Melléklet:

IV. szavazókör Faluház, Fő út 112.
Választott tagok:
Reveteg u. 4.
Kazinczy u. 6.
Géza u. 10.
Béke u. 174.

Lugosi Gyula
Pomozi Pálné
Tóth Zoltán
Németh Edina

V. szavazókör Ifjúsági Tábor, Fő út 232.
Választott tagok:
Fő út 158.
Arany J. u. 1.
Béke u. 162.
Szőlősor u. 101.

Kalmár Ágnes
Franyó Ágnes
Erősné Stark Katalin
Ugari Béláné

Magyar Barbara
Csapó Sándor
Báthory Anna
Koltai Katalin

VI. szavzókör Esély Szociális Központ Fő út 51.
Választott tagok:
Kölcsey u. 8.
Béke u. 52.
Vereckei u. 54.
Kossuth u. 109.

12./ Napirendi pont:
Egyebek

Dr. Pásztor László polgármester:

Egyebek napirenden belül három napirend megtárgyalására kerülne sor. Ezek közül az egyiket
zárt ülésen szeretném tárgyalni, ezért az a végére kerül. A Képviselő-testület már hozott döntést a
„Lapok” című, a munkaszolgálatosoknak emléket állító alkotáshoz pályázat benyújtására. Az
NKA-tól 5 millió forintot lehet elnyerni a pályázaton. A pályázaton 3 millió forintot nyertünk, de
másik helyre is beadtunk pályázatot. Ezen nem kaptunk támogatást. Az azóta eltelt időben olyan
információ jutott a tudomásunkra, hogy ismételten ki fogják írni a pályázatot, amelyen
mindenképpen szeretnénk indulni ezzel a köztéri alkotással. Beszélgetés keretében felmerült,
hogy amikor ez a borzalom Erdőkertesen megtörtént, a település Veresegyházhoz tartozott. A
Veresegyházi önkormányzat támogatja az alkotást 2.070.000.- forinttal. A Veresegyházi
önkormányzat támogatásával és a pályázaton nyert támogatással számolva a köztéri alkotás
megvalósításához 2.070.000.- forint hiányzik, melyre támogatót kell találnunk. Több
leszármazóval van kapcsolatunk, akik várhatóan segíteni fognak a megvalósításban. A köztéri
alkotást augusztus 31-ig kellene megvalósítanunk, viszont az alkotó eléggé leterhelt, így várhatóan
októberre készül el, november hónapban lehet a köztérre kihelyezni. A Nemzeti Kulturális
Alaptól itt van nálam a szerződés a 3.000.000.- forintról és szeretnék részetekről egy megerősítést
a tovább haladáshoz, hogy a hiányzó részt keresse meg az önkormányzat a támogatóktól és
novemberben kerüljön sor a köztéri alkotás kihelyezésére. A pályázaton indulásról már hoztunk
döntést, most a kihelyezésről kell a döntés és a finanszírozáshoz is. Ha testületi jóváhagyás van,
én aláírom a Nemzeti Kulturális Alappal a szerződést és visszaküldöm. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, vélemény? Kérem Képviselő-társaim szavazatát arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alappal
a szerződést aláírjam és támogatók közreműködésével valósuljon meg a „Lapok” köztéri alkotás
kihelyezése.
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13/2014. (II. 27.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaszolgálatos fogolytábor
áldozatainak emléket kíván állítani a településen a „Lapok” köztéri alkotás 2014. évben
közterületen történő kihelyezésével és megbízza a polgármestert a kivitelezés önkormányzati
forrásának finanszírozásához támogatók, illetve pályázati lehetőségek bevonására.
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
„Lapok” köztéri alkotás megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alappal a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Erdőkertes község fenntartható fejlődés programjának módosítása

Dr. Pásztor László polgármester:

Ennek a programnak a készítése a konszolidáció során vetődött fel. Jogszabályban ez nem
található, ennek ellenére minden önkormányzat foglalkozik vele, mi is készítettünk ilyen
programot. Viszont ennek részeként vannak üzleti folyamatok és vagyonnal való rendelkezés,
amelyről azt szeretném, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalna, mert az
önkormányzat gazdasági érdekeit veszélyeztetné, hogy ha ezek bárki számára megismerhetővé
válnának. Kérem, hogy a program zárt ülésben történő tárgyalásáról szavazzunk.
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Dr. Pásztor László polgármester:

A Képviselő-testület a testületi ülést zárt ülés keretében folytatja. Megköszönöm kedves
vendégeinknek, hogy itt voltak a testületi ülésen.
(A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik)
(A nyílt ülés folytatása)
Napirend után dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Dr. Pásztor László polgármester:

Március 17-én a Fő út felújításával kapcsolatban volt egyeztetés. Március 18-tól indul az
útfelújítás. Az út két végén indul a munka, a kivitelezés időtartamáról nem mondtak semmit.
Vizsgáljuk az út alatt lévő csatornahálózatot is. Újra kamerázzuk a hálózatot, mert most lehet
javítani ahol szükséges. Jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása miatt is volt helyszíni bejárásunk.
A gyalogátkelőhely az Iskola utcával szemben lenne, kicsit a vasútállomás felé lejjebb. Három
cégtől már van ajánlat, a tárgyalások még nem kezdődtek meg. Mai napon a közbiztonsági napról
is egyeztettünk. A közbiztonsági nap május 19-én szombaton lesz. A rendőrség képviselői elég
sok mindent vállalnak ezzel a nappal kapcsolatban, a falunak várhatóan nem lesz jelentős kiadása
emiatt. Tavaly szerettük volna, de nem sikerült megoldani, az idén megcsinálnánk. Az utóbbi
időben Thury Gábor kollégámmal folyamatosan néztük a traktorokat a kommunális gépek cseréje
miatt. Legutolsó képviselő-testületi ülésünk február 06-án volt. Játszótér világításról egyeztettünk,
ide próbálunk kedvező áron megfelelő kandelábereket keresni. Közbiztonságit egyeztető fórum
volt Gödöllőn, ahol Mihály úrnak elmondtam, hogy sem a fórumon, sem a fórum után nem ad
választ az erdőkertesi körzeti megbízotti létszámmal kapcsolatban. Talán most lesz három körzeti
megbízott, de ez arányaiban a többi településhez viszonyítva kevésnek mondható. A
szennyvíztársulatot konszolidálta az állam, de ennek összegszerűségét még nem ismerem.
Beszéltünk a mai ülésen elektromos áramról, földgázról. Most az összes intézményünk csapjai
felülvizsgálatra kerülnek és a vízszűkítő-habosító perlátolt szeretnénk felszerelni, ami már
bizonyította az óvodánál az energia megtakarítást. A helyi védelmi bizottsági ülésen, Gödöllőn a
tél által okozott problémák megbeszélésére került sor. Az energetikai pályázatunk kapcsán is
egyeztettünk, halad előre. Kiválasztottuk azokat a közbeszerzőket, akik a tervezőket választják ki.
A tervek elkészülte után tudjuk kiválasztani a kivitelezőket. Időben vagyunk, ez a nyáron meg tud
valósulni. Megkerestük a honvédséget és kértünk tőlük leselejtezett gépjárművet. Két ZIL típusú
platós járművet ajánlottak fel. Kiegészítő adaptereket nem kapunk hozzá. Megnézzük, ha lehet,
hazahozzuk. Visszavettünk egy telket, ahol a vevők a foglalót elvesztették és másik telek
visszavétele is várható. Szada község részéről a szemétszállítást voltak megnézni településünkön.
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Próbáljuk értékesíteni részükre a Renault szemétszállító járművet. Pénzügyi bizottsági ülésünk
volt kedden. Tisztelt Képviselő-társaim ez volt a rövid beszámoló a két ülés között történt
eseményekről. Amennyiben a beszámolót el tudjátok fogadni, kérem, szavazzatok.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.febr.:27
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A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

Nagyné Gódor Csilla alpolgármester:

Az étkezési díjakról szóló táblázatot, amit minden évben elfogadunk, az összes hozzánk tartozó
település önkormányzatának meg kellene hoznia minél előbb, mert március 18-án lesz a
Veresegyházi Képviselő-testület ülése, ahol elfogadásra kerül a szociális rendelet, amely
tartalmazza minden település elfogadott táblázatát.

Hollósi Jánosné képviselő:

A Fő úttal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az útnak az állomásnál lévő két irányba
kanyarodásánál a közlekedés egyértelműbbé tétele érdekében útirányt jelző táblát kellene kitenni.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a választási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a
szavazatszámláló bizottságban dolgozó tagok kérhessék, hogy abban a szavazókörben
szavazhassanak, ahová delegálták őket. Az ilyen irányú kéréseket a helyi választási iroda
vezetőjénél kell benyújtani. A választás napján a bizottsági tagok napközbeni ellátására biztosított
költség nagyon minimális, amelyből az ellátás nem oldható meg. Ezért felmerül a delegáltaktól
hozzájárulás kérése, amely más önkormányzatoknál már eddig is gyakorlat volt.

Dr. Pásztor László polgármester:

A Képviselő-társam által kért útnak, az Erdőkertes településre bevezető szakaszára nem lehet
táblát kitenni. 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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