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NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
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Az ülésen alkotott rendeletek és
hozott határozatok jegyzéke:








56/2014. (VII. 31.) KT határozat:
8/2014. (VIII. 01.) önk. rendelet:
57/2014. (VII. 31.) KT határozat:
58/2014. (VII. 31.) KT határozat:
59/2014. (VII. 31.) KT határozat:
60/2014. (VII. 31.) KT határozat:
62/2014. (VII. 31.) KT határozat:

Dr. Card Egészségkártya
Játszótér használatáról
Belterületbe csatolás (0111/64 hrsz)
Ingatlan átminősítése (3797/2 hrsz)
Vízvagyon tulajdonjogról döntés
Választási Bizottság tagjainak választása
Folyószámla és beruházási hitel

Zárt ülés:
 61/2014. (VII. 31.) KT határozat: Kitüntetések, elismerő címek

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én a
Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Pásztor László
polgármester
Bakos István
képviselő
Béri Eszter
képviselő
Baráth Zoltán Ferenc
képviselő
Gerencsér Katalin
képviselő
Hányik Gábor
képviselő
Hollósi Jánosné
képviselő
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
Az ülésről igazoltan távol maradt:
Gál Henrik
képviselő
Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos
alpolgármester
Vargáné Rajna Ágnes
jegyző
Jelenlévő meghívottak: Hammer Teréz
Dr.Card Kft
Az ülés levezető elnöke:
Dr. Pásztor László polgármester
A jegyzőkönyvet vezette:
Homa Ibolya

Dr. Pásztor László polgármester:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Az ülés határozatképes, a 9 képviselőből 8 fő jelen van. Az
ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot. Amennyiben nincs más javaslat,
kérem, szavazzunk a mai ülés napirendjének elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:31
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Eredménye: Elfogadva
A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta.
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Napirend:
Nyílt ülés:
1. Dr. Card Egészségkártya
Előadó: Horváth Zoltán értékesítő képviselő
2. Játszótér használatáról rendelet alkotása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
3. Belterületbe csatolás
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
4. Ingatlan átminősítése
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
5. Vízvagyon ügyében való rendelkezés
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
6. Választási Bizottság tagjainak választása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
Zárt ülés:
7. Helyi kitüntetések, elismerő címek adományozása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
Nyílt ülés:
8. Egyebek
1./ Napirendi pont:
Dr. Card Egészségkártya
Előadó: Horváth Zoltán értékesítő képviselő
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A két ülés közötti beszámolómat az egyebek napirend keretében fogom megtartani. Az első
napirendi pontban a Dr. Card Egészségkártya Erdőkertesen történő bevezetéséről fogunk
tárgyalni. Köszöntöm körünkben Hammel Terézt, aki ügyfélkapcsolati igazgatója ennek a
vállalkozásnak. A Pénzügyi bizottság az előterjesztést a keddi napon tárgyalta. A bizottság 3 igen
és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. Kérdezem Elnök urat kíván-e szólni a bizottsági
üléssel kapcsolatban?

Hányik Gábor képviselő, bizottság elnöke:

A telefonos aplikációval kapcsolatban felmerült kérdés, erre várhatóan a mai napon választ
kapunk.

Dr. Pásztor László polgármester:

Átadom a szót Hammel Teréznek, a Dr. Card Kft képviselőjének, az előterjesztés
összefoglalására.

Hammel Teréz Dr. Card Kft képviseletében:

Néhány mondatban szeretném a kártya lényegét ismertetni. A programunkat két és fél évvel
ezelőtt az Országos Mentőszolgálattal közösen fejlesztettük ki, amely papír alapú termék a
hozzákapcsolódó informatikai háttérrendszerrel. Jelenleg ezt a rendszert 60 településen már
bevezetésre került, illetőleg folyamatban van a bevezetése. 200.000 lakoshoz jutottunk el ezzel a
kártyával, amelynek az a célja, hogy a sürgősségi ellátást, a mentőszolgálat munkáját könnyítsük,
hatékonyabbá tegyük. Amikor a beteg ellátása a helyszínen megtörténik a kiérkező mentők
részéről, a mentőautóban a kórházba szállítás ideje alatt jelent segítséget az információ hiányból
adódó kockázatok csökkentésében ez a kártya. Ha valaki gyógyszerallergiával, érzékenységgel,
vagy más különös problémával rendelkezik, akkor a kártyával hatékonyabbá válik az életmentés
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folyamata. Az egészséges embereknél is lényeges információ, hogy különleges ellátásra nem szorul
a sürgősségi ellátás során. Munkánkat az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának a felkérésére
végezzük. Az önkormányzat együttműködését kérjük abban, hogy a lakosság minél nagyobb
százalékát érjük el ezzel az életmentő kártyával. A mentőszolgálat, amennyiben ezt a kártyát
megtalálja a betegnél, akkor valóban hasznossá válhat ez a kártya. Szorgalmazzuk a gyermekeknek
és a 60 év feletti korosztálynak a kártyával történő ellátását. A sürgősségi ellátás során ez a
korosztály van a legnagyobb veszélynek kitéve, ezért javaslom a Képviselő-testületnek az
egészségkártya bevezetését. Az egészségkártyához egy másfél éves időtartamú leletkezelő
szolgáltatást biztosítunk a lakosok részére. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a házi orvosi,
vagy szakorvosi szoftvereken keresztül adatátviteli kapcsolattal megtörténhet a leleteknek a
felvitele és az informatikai hozzáférése. Az adatok birtokosa mi vagyunk, ezért kérhetjük, hogy az
orvos erre a tárhelyre töltse fel, ezt követően 50 évig hozzáférhető ez az adat. A hozzáférést 18
hónapig ingyenesen biztosítjuk, ezt követően a magánszemély eldönti, hogy ezt a szolgáltatást a
későbbiekben igénybe kívánja-e venni, akar-e újabb adatot feltölteni, vagy csak az addig feltöltött
adatokhoz szeretne hozzáférni.

Dr. Pásztor László polgármester:

A Pénzügyi bizottsági ülésen hosszan beszéltünk erről a rendszerről. Látunk benne rációt, ezért
vállaltuk, hogy az ajánlatot a Képviselő-testület elé terjesztjük. A kártya bevezetésével
kapcsolatban az önkormányzatnak túl sok dolga nincsen, de ez nem jelenti azt, hogy ne
támogatnánk a rendszer bevezetését. 2000 főben gondolkodtunk, olyan módon, hogy az általunk
két legveszélyeztetettebbnek gondolt korcsoportot célozzuk meg. Az egyik a 0-14 évesek köre,
számuk 1354 fő, a másik korosztály a 60 év feletti időseké, jelenleg 1540 fő. Ebben a két
korosztályban sajnos nem lesz mindenki fogékony erre a kártyára, de indulásként a 2000
kártyaszám elegendő Erdőkertesen. Kérdezem Elnök urat kimaradt-e valami?

Hányik Gábor képviselő:

A házi orvosokkal a kapcsolattartás és a mobiltelefonos aplikáció kimaradt, melyikre jó, melyikre
nem jó.

Hammel Teréz Dr. Card Kft képviseletében:

A rendszerfejlesztésünk jelenlegi helyzete alapján az androidos készüléken elérhető, a telefonos
aplikáció is rendelkezésre áll. A háziorvosokkal történő kapcsolattartás tekintetében a cégünk 12
egészségügyi szolgáltató céggel kötött megállapodás alapján adatátviteli kapcsolatot létesített. Az
adatvédelmi biztos által auditált rendszerek között a miénk is szerepel. Ennek alapján történik az
adatátvitel és az adattárolás. Az adatokhoz nem a cég jut hozzá, hanem a tárhelyet biztosítja. A
tárhelyhez a tulajdonos jut hozzá, vagy az általa megbízott személy.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérdés, hozzászólás, vélemény Képviselő-társaim részéről?

Bakos István képviselő:

Említette a mentősöket. Kiérkeznek az ellátásra szoruló beteghez, nincs nála a kártya. Honnan
tudják meg a betegre vonatkozó adatokat?

Hammel Teréz Dr. Card Kft képviseletében:

Két eset lehetséges. Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy nem lehet megismerni az adatot, mert
a beteg igazolvány, ismerős hiányában nem azonosítható, nincs mellette senki, akkor a kórházban
sem tudnak megállapítani semmit. Ha van személyazonosításra lehetőség, akkor a rendszerben
megtalálják a mentősök. A kártya fizikai ott léte nem feltétlenül szükséges ehhez.
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Béri Eszter képviselő:

Nemcsak az általam meghatalmazott személy, hanem a mentősök is hozzájuthatnak az
adataimhoz?

Hammel Teréz Dr. Card Kft képviseletében:

Két részre tagozódik a rendszer. Az egyik a sürgősségi ellátáshoz szükséges négy alapvető
információt tartalmaz a mentőszolgálat szoftvere. A másik a leletkezelői szolgáltatás, amely már
részletesebb, a házi orvos, vagy a saját magunk által feltöltött adatokat is tartalmazza. Ezekhez a
mentőszolgálat nem jut hozzá, csak a sürgősségi ellátáshoz szükséges alapadatokat ismerhetik
meg.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

A mentők már fel vannak szerelve ezzel a rendszerrel? Általában az emberek és az erdőkertesi
emberek is, félnek minden újtól, attól, hogy ki fogja az adatokat birtokolni. Ez kommunikáció,
előkészítés kérdése. A háziorvosnak nagyon nagy jelentősége van a kártya átadásában, szükséges a
kártya népszerűsítése is.

Hammel Teréz Dr. Card Kft képviseletében:

Szeptember végéig a mentőautókban felszerelésre kerülnek az eszközök.

Dr. Pásztor László polgármester:

Az egészségkártya bevezetéséhez komoly kommunikációs kampány kapcsolódik a cég részéről.

Nagyné Gódor Csilla alpolgármester:
Az ingyenesség után mi van?

Hammel Teréz Dr. Card Kft képviseletében:

Másfél év alatt ingyenesen feltöltheti, lekérheti az adatokat. Másfél év után az alapadatok és a
leletkezelőbe felvitt adatok 50 évig lekérhetőek lesznek.

Dr. Pásztor László polgármester:

Az egészségügyi kártya egyszer jelenti a 300.- Ft + ÁFA költséget, amely sürgősségi ellátáshoz
adatok megismerését és 18 hónapra ingyenes leletkezelő rendszert biztosít. 18 hónap után a
kártya továbbra is rendelkezésre áll sürgősségi ellátásra és leletkezelő rendszer leolvasására 48 és
fél évig. 18 hónap után a sürgősségi ellátás továbbra is ingyenes, a leletlekérdezés továbbra is
használható és a magánszemély döntése alapján évente 4.500.- Ft kifizetése ellenében új leletekkel
is feltölthető a rendszer. A 4.500.- Ft-ot a családban egy személynek kell megfizetni és a család
adatai a kártyáikon keresztül is elérhetőek lesznek.

Hammel Teréz Dr. Card Kft képviseletében:

A 4.500.- Ft-ot nem szükséges évente megfizetni például gyermek esetében, amikor szükségessé
válik, mert az egészségi állapotban változás történik, akkor is meg lehet újítani és azt követően
működhet az adatfeltöltés. Az egészségtudatos életmód kialakításának első lépcsője az
egészségkártyával rendelkezés.

Nagyné Gódor Csilla alpolgármester:

Sokkal fontosabbnak tartanám az idősebb korban bevezetést, mert ebben a korosztályban
gyakrabban fordul elő a sürgősségi ellátás.

Baráth Zoltán Ferenc képviselő:

Az ingyenes időszak után a felhasználás alapján jutalékot fizetnek-e az önkormányzatnak?
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Hammel Teréz Dr. Card Kft képviseletében:

Értem a kérdést, de furcsának tartom a jutalékot. A díj kalkulálásánál kedvezményt az
önkormányzat felé alkalmaztunk. Közfeladatot vállaltunk el a rendszer kidolgozásával a Népjóléti
bizottság felkérése alapján.

Dr. Pásztor László polgármester:

Az önkormányzat a kártya bevezetéséért jutalékot nem kap. A település újraélesztő készüléket fog
kapni. 2000 főt célzunk meg, de nem a teljes korosztályból.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

A házi orvosok és a gyerekorvos elmondta, hogy a kártya bevezetését jónak tartják, támogatják. A
kártya odaadásánál ne a kor legyen az elsőrendű szempont, hanem a krónikus betegséggel küzdő
emberek kapják meg elsősorban, akiket az orvosok kezelnek.

Dr. Pásztor László polgármester:

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem a Képviselő-testületet, szavazzunk, ha egyetértenek
az egészségkártya Erdőkertesen történő bevezetésével először 2000 fő részére elsősorban az
idősek és a fiatalok, a krónikus betegséggel küzdő betegek részére.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:31
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56/2014. (VII. 31.) KT határozat
1. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő–testülete kifejezi azon szándékát, hogy
a Dr. Card Kft. által elindított Dr. Card Önkormányzati egészségkártya programban részt
kíván venni. Az önkormányzat az egészségkártyát a 18 év alatti és a 60 év fölötti
lakosságból, valamint a házi orvos által kezelt krónikus egészségügyi állapotú személyek
köréből összesen 2000 fő részére biztosítja.
2. Erdőkertes község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000 db Dr. Card
Önkormányzati egészségkártya bevezetéséhez szükséges forrást a 2014. évi
költségvetéséből biztosítja (600.000.- Ft + ÁFA – 762.000.- Ft)
3. Erdőkertes község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
tegyen további intézkedéseket a Dr. Card Önkormányzati Egészségkártya programban
való részvétel érdekében.
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4. Erdőkertes község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Dr. Card egészségkártya megvásárlása céljából a Szállítási és együttműködési
Szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont:
Játszótér használatáról rendelet alkotása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A következő napirend a játszótér használatának szabályairól rendelet alkotása lesz. Az Oroszlános
játszótér átadása után felmerült az igény, hogy a játszótér használatára vonatkozóan szabályokat
kellene megalkotni. A használatra vonatkozó magatartási szabályokra nem volt jogszabály, csak
iránymutató helyi morális kódex volt, amit nem lehet végrehajtatni. Ezeket a szabályokat
áttanulmányoztuk, a feltételeket összegyűjtöttük, jogszabályi formát adtunk neki, azért, hogy
betartatható legyen, akár a rendőr részéről is. Ez a rendelet nem hosszú rendelet. Szempont volt
az is, hogy gyorsan áttekinthető legyen. Az elképzelésünk, hogy ezt a rendeletet a játszótérre ki is
helyezzük, mert így lesz elérhető és mindenki számára hozzáférhető. A játszóteret 14 éves korig
lehet használni, elsősorban a kicsi gyerekeknek készült. Feltüntetjük az üzemeltetőt is a
játszótéren, illetőleg az elérhetőségeket, fontos telefonszámokat. A kutyabevitel már az első
napokban probléma volt, jobb ezt szabályozni és az önkormányzatnak határozott álláspontot
képviselni. Az Utcasajt nem játszótér.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

Javaslom a rendeletet kiegészíteni azzal, hogy a játszótér használat rendjének szabályait
megszegőket, közigazgatási bírsággal lehessen sújtani.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérem, hogy szavazzunk a játszótér használatának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról azzal a
kiegészítéssel együtt, hogy a szabályokat megszegőket közigazgatási bírsággal lehessen sújtani.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:31
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Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014.(VIII. 01.) önkormányzati rendelete
a játszóterek használatának rendjéről
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet célja, hogy biztosítsa az Erdőkertes Község közigazgatási területén lévő
játszóterek használói számára a kellemes időtöltést, hozzájáruljon zavartalan kikapcsolódásukhoz,
gondoskodjon az egészségük védelméről, a hatósági rendelkezések érvényesítéséről és biztosítsa a
közbiztonsági, állagmegóvási szabályok betartását és betartatását.
2. § A rendelet hatálya Erdőkertes község közigazgatási területén lévő, az önkormányzat
tulajdonában álló közterületen kialakított játszóterekre terjed ki. A játszóterek felsorolása jelen
rendelet 1. sz. mellékletét képezi.
3. § E rendelet alkalmazásában:
1. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § a) pontjában meghatározott tér;
2. játszótéri eszköz: a Rendelet 2. § b) pontjában meghatározott eszköz;
3. játszótér területe: a játszótér kerítéssel körbekerített területe, kerítés hiányában a játszóeszközök
10 méteres körzete;
4. nyitvatartási idő: az önkormányzat tulajdonban lévő, körül nem kerített játszóterek használatára
biztosított idő.
4. § A játszóterek használatának rendje:
a) Játszótér nyitvatartási ideje a nyári időszámítás idején reggel 7 és este 21 óra között, míg a téli
időszámítás idején reggel 8 és esete 18 óra közötti időszak.
b) A játszóteret a 6 éves kor alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelet mellett, míg a hat éves
kor felettiek 14 éves koruk betöltéséig használhatják. A 14 éves kor felettiek számár a játszótéri
eszközök használata tilos.
c) A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára használható oly módon,
hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.
d) Az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek megfelelően használhatóak.
e) A játszóterek használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket,
berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
f) A játszótéren tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztás, valamint a szemetelés.
g) A játszótér területére kutyát és egyéb, kedvtelésből tartott állatot bevinni tilos.
h) A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevinni
tilos.
i) Játszóterek területére járművel behajtani tilos.
j) Játszótér területén tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy közlekedni.
k) Iskolai, és óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset
megelőzéséért.
l) A játszótér használói és felnőtt kísérőik felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és
balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért.
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5. § Aki a játszóterek használatára vonatkozó 4. §-ban meghatározott szabályokat megsérti a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerint
közigazgatási bírsággal sújtható.
6. § A játszótereken jelen rendelet kivonatos formáját, az üzemeltető nevét, elérhetőségét, a
Tűzoltók, Mentők, Rendőrség központi hívószámát jól látható módon el kell helyezni.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Erdőkertes, 2014. július 25.

dr. Pásztor László
polgármester

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző

Kihirdetve:
Erdőkertes, 2014. augusztus 1.
Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző

8/2014. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
Erdőkertes község közigazgatási területén lévő, az önkormányzat tulajdonában álló közterületen
kialakított játszóterek:
 Szent István Park területén lévő játszótér
 Bacsó Béla utca és Pozsonyi utca sarkán lévő játszótér (Mátyás király játszótér)
 Hév utca és Villamos utca sarkán lévő játszótér (Oroszlános játszótér)
 Mély utca és Kőrisfa utca sarkán lévő játszótér

3./ Napirendi pont:
Belterületbe csatolás
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A következő napirend belterületbe csatolásról szól a Vadvirág utcában. A tulajdonos szeretné
belterületbe csatoltatni az ingatlanát. A költség nem az önkormányzatot nem terheli, egyszerű
lakóingatlanról van szó. Amennyiben egyetértetek az erdőkertesi 0111/64 hrsz. alatti ingatlan
művelési ágból kivonásával és belterületbe csatolásával, kérem, szavazzatok a határozati
javaslatról.
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:31

>0<Egyszerű szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

8
0
0

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

88,89%
0,00%
0,00%

Szavazott

8

100,00%

88,89%

Nem szavazott
Távol

0
1

0,00%
11,11%

Össz.:
Eredménye: Elfogadva

9

100,00%

57/2014. (VII. 31.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az erdőkertesi 0111/64 hrsz. alatti
ingatlan művelési ágból kivonását és belterületbe csatolását engedélyezi, azzal a kikötéssel, hogy
az eljárás teljes költsége a kérelmezőt terheli.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

4./ Napirendi pont:
Ingatlan átminősítése
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Ezt az ingatlant, mint osztatlan közös tulajdon bizonyos hányadát vásárolta meg a jelenlegi
tulajdonos jogelődje az önkormányzattól. Ez a terület a korábbi téglagyár területéhez tartozott.
Ennek okán valószínűleg rajta maradt a közterület, mint művelési ág megnevezés, ez viszont az
ingatlan használhatóságát, eladhatóságát gátolja. Nem ismerjük a tulajdonos szándékát, de
kontroll alatt tudjuk tartani az ingatlan hasznosítását, beépítés esetén a településképi
véleményezési eljárás során. Ha beépítik még mindig jobb lesz, mint egy gondozatlan telek. Úgy
gondolom, hogy ez a hozzájárulás a település érdekét szolgálja. Az átminősítés költsége az
ingatlan tulajdonosát terheli, az önkormányzatnak költséget nem jelent. Amennyiben
támogatjátok az erdőkertesi 3797/2 hrsz alatti ingatlan átminősítését, kérem szavazzunk a
határozat javaslat elfogadásáról.
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:31

>0<Egyszerű szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

8
0
0

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

88,89%
0,00%
0,00%

Szavazott

8

100,00%

88,89%

Nem szavazott
Távol

0
1

0,00%
11,11%

Össz.:
Eredménye: Elfogadva

9

100,00%

58/2014. (VII. 31.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az erdőkertesi 3797/2 hrsz. alatti
ingatlan átminősítését engedélyezi, azzal a kikötéssel, hogy az eljárás teljes költsége a kérelmezőt
terheli.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző
5./ Napirendi pont:
Vízvagyon ügyében való rendelkezés
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A viziközmű vagyon két részre bontható. Az egyik az ivóvíz vagyon, amely állami tulajdon lesz
bármilyen forrásból készül. A viziközmű vagyon másik része a szennyvíz közmű vagyon, amellyel
mi rendelkezünk jelenleg, illetőleg rendelkezik az a társulat, aki a beruházást megvalósította. A
társulat megszűnését követően kerülnek majd önkormányzati tulajdonba. Beszéltem Veresegyház
és Szada polgármesterével és szándékunk azonos, mégpedig az, hogy ezt a szennyvíz viziközmű
vagyont nem adjuk át, megtartjuk magunknak. Tekintettel arra, hogy egyrészt a csatornahálózaton
bekerülő szennyvíz mennyisége után a DMRV-től a három településfejlesztési díjhányadban
részesül, amely ugyan annak a hitelnek a finanszírozását biztosította volna, amelyek alól a
társulatot is konszolidálták. Ez a jövőben meglátjuk mennyi összeget jelent és kapunk, továbbá
amortizációt helyettesítő bérleti díjat, amelyet az önkormányzatoknak vissza kell fordítaniuk erre a
műre. Azért tartom ezt fontosnak, mert ezt a pénzt a későbbiekben az elhasználódott
szivattyúalkatrészek, elektromos berendezések cseréjére fordítjuk. Ha ez bekerül az állam
vagyonába, ezt a költséget már nem fogják ráfordítani és ezzel a szolgáltatás minősége fog sérülni.
Most pedig képződik pénz, amit nekünk arra kell fordítani, arra is fordítjuk, így a műszaki
színvonala a műnek nem romlik. Ez a két oka van annak, hogy a szennyvíz közmű vagyont
megtartanánk magunknak. Jól működik, minden rendben van vele. Javaslom, hogy a határozati
javaslatot fogadjuk el azzal, hogy nem adjuk át a szennyvízközmű vagyont. Kérem, szavazzunk.
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:31

>0<Egyszerű szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

8
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0,00%
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0,00%

Szavazott
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100,00%

88,89%

Nem szavazott
Távol

0
1

0,00%
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Össz.:
Eredménye: Elfogadva

9

100,00%

59/2014. (VII. 31.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő –testülete, a településünkön az önkormányzat
törzsvagyonában szereplő víziközmű vagyonelemeket nem szándékozik térítésmentesen a Magyar
Állam tulajdonába átadni.
Felkéri a polgármestert a döntés DMRV Zrt. részére történő továbbítására.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

6./ Napirendi pont:
Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A következő napirend a választási bizottság tagjainak megválasztása. Átadom a szót Jegyző
Asszonynak.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

Október 12-én lesz a helyi önkormányzati képviselők, a polgármester illetőleg a nemzetiségek
választása is. Jelenleg három nemzetiség választhatna képviselőt a román, a roma és a német
kisebbség. Erdőkertesen 1 román és 4 örmény nemzetiségű lakos kérte felvételét a névjegyzékbe.
A nemzetiségi választás kiírását a 2011-es népszámlálás adatai alapján határozta meg a Nemzeti
Választási Bizottság. A választással kapcsolatos információk a www.választás.hu honlapon
megtalálhatók. A nyomtatványok a helyi választási irodában is megtalálhatók. Az átjelentkezésnél
fontos új szabály, hogy csak érvényes tartózkodási hellyel rendelkezők kérhetnek átjelentkezést a
lakcímük szerinti településre. Jelöltajánlások ellenőrzése jelölt ajánlóívről fog történni. A Helyi
Választási Bizottságba tagokat és póttagokat kell választania a Képviselő-testületnek. A
szavazatszámláló bizottságba is szükséges még tagok választása. A határozati javaslat tartalmazza
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a megválasztásra javasolt személyek nevét. Az új tagok a megválasztás után fognak esküt tenni. A
nemzetiségi választásra külön szavazókör kijelölésére került sor a Faluházban.

Dr. Pásztor László polgármester:

Amennyiben nincsen más javaslat, kérem, szavazzunk a Helyi Választási Bizottság három tagjának
és két póttagjának, valamint a szavazatszámláló bizottság két tagjának megválasztásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:31

>0<Egyszerű szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

8
0
0
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0,00%
0,00%

88,89%
0,00%
0,00%

Szavazott

8

100,00%

88,89%

Nem szavazott
Távol

0
1

0,00%
11,11%

Össz.:
Eredménye: Elfogadva

9

100,00%

60/2014. (VII. 31.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a Helyi Választási Bizottság tagjának választja:
- Dr. Vallus Mariann
- Tóth Zoltán
- Hauselné Tódor Éva
- póttagnak: Csapó Sándor és Kovács Regina erdőkertesi lakosokat.
2.) A helyi Szavazatszámláló Bizottságok tagjai közé választja:
- Osváth Katalin
- Nagy Attila Sándorné erdőkertesi lakosokat.
Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző

8./ Napirendi pont:
Egyebek

(A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik)
(Zárt ülés vége)

Dr. Pásztor László polgármester:

A július 23-i Képviselő-testületi határozatban rosszul szerepelt egy időtartam a 10 milliós
beruházási hitelre vonatkozóan. Ennek a hitelnek 10 éves a futamideje, 2024. december 31-ig.
Ebben kell hozni új határozatot. Kérem, szavazzunk a hitel 10 éves futamidejéről.
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:31

>0<Egyszerű szavazás
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Eredménye: Elfogadva

9

100,00%

62/2014. (VII. 31.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28 millió Ft összegű folyószámlahitel
és 10 millió Ft beruházási hitel az OTP Bank-tól történő felvételéről döntött az 55/2014. (VII.
23.) számú határozattal.
A 10 millió Ft beruházási hitel futamidejét a Képviselő-testület 2014. július 28-tól 2024. december
31-ig határozza meg.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP
Bank-nál eljárjon a hitel futamidejének módosítása céljából és a hitelszerződést, valamint a
zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog
bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend után dr. Pásztor László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a két
ülés közötti fontosabb eseményekről.

Dr. Pásztor László polgármester:

Legutóbbi képviselő-testületi ülésünket június 25-én tartottuk. Június 27-én a Kistérségi
Semmelweis nap alkalmából köszöntöttem az évről évre növekvő számú megjelenteket, akik a
Kistérségi Szociális Alapellátási Központ egészségmegőrző programjainak résztvevői voltak és a
harmadik életkezdet utáni egészségtudatos életmódról hallhattak előadást. Ugyanezen a napon
délután 17 órakor került átadásra Veresegyházon a Szociális Alapellátási Központ működési
körébe tartozó nappali melegedő. A nappali melegedő kistérségi ellátási szinten működik. Június
30-án a helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozása kapcsán kisállattenyésztő telepet tekintettem
meg és az ahhoz szükséges berendezések, eszközök beszerzéséről folytattam megbeszélést. Július
2-án a nap folyamán volt a Neumann János Általános Iskola tornatermének energetikai
megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárásnak a kivitelezőkkel folytatott tárgyalásos szakasza,
majd az ott született eredményt a közbeszerzési bíráló bizottság ülésén megtárgyalta és a
rendkívüli testületi ülésen a Képviselő-testület felhatalmazott a vállalkozói szerződés aláírására.
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Ugyanezen a napon 18 órától Tuzson Bence országgyűlési képviselő tartott fogadóórát a
polgármesteri hivatalban. Július 10-én az út- és járdaépítési beruházások előkészítése kapcsán
tárgyaltam kivitelezőkkel. Július 15-én felkerestem Magyari László urat, a Magyar Közút új Pest
megyei igazgatóját és a napi dolgainkról és a jövőbeni együttműködés lehetőségéről egyeztettünk.
E napnak délutánján került aláírásra az előbb már említett vállalkozói szerződés a HBF Kft-vel.
17-én a szülői közösség vezetésével egyeztettem az öreg iskolaépület emeleti vizes blokkjának
felújításáról és az abban történő szerepvállalásáról. Július 21-én pedig az SZK tagok kibővített
ülésén egyeztettük véglegesen a feladatokat és másnap megkezdődhetett a vizes blokk felújítása.
Ugyanezen a napon lakossági fórumot tartottam a Rákóczi utcában, az utcában történő út
rekonstrukcióról. 23-án az előbb említett vidékfejlesztési stratégia kidolgozása kapcsán
találkoztam az állami génmegőrző központ igazgatójával. 24-én befejeződött a kamera rendszer
felülvizsgálata. A felújításra és bővítésre vonatkozó ajánlatot várom a vállalkozótól. 26-án volt
Veresegyházon a Kistérségi Idősek Juniálisa. 29-én a Pénzügyi bizottság tartotta ülését. 30-án a
testület felhatalmazásával az OTP-vel fennálló szerződéseink módosítását írtam alá. A nyári
felújítási munkák az intézményekben jól haladnak. A hónap folyamán a korábbi köztéri
fejlesztésekhez kapcsolódóan a szemetesek beszerzésre kerültek, rövidesen kihelyezzük. A hónap
folyamán is minden szerdán kooperációt tartottunk a Fő út felújítása kapcsán. A Neumann János
Általános Iskola felújításával kapcsolatban a kooperációk a holnapi napon kezdődnek. Pályázatot
nyújtottunk be a Neumann János Általános Iskola energetikai beruházása okán EU önerő alapra,
melyet, ha elnyernénk, nagyon kis költségű lenne ez az egyébként jelentős energetikai
megtakarítással járó beruházás. A téli enyhe időjárás, illetőleg a nyári esőzések által folyamatosan
rombolt útjaink helyreállításához, a tartósabb útfelújítások érdekében további mart aszfalt és
egyéb útépítő alapanyag beszerzése szükséges. Halad a jelzőlámpás gyalogátkelőhely beruházása
is, a kivitelezés megkezdődött. Már láthatóak az oszlopok és a fényjelző berendezések. A Fő út
felújítása jó ütemben halad, határidő hosszabbításra nem lesz szükség.

Kopeczky Lajos alpolgármester:

A vonatközlekedés egyre botrányosabb a MÁV vonalak felújítása miatt. Egyre nagyobb a késés,
nem lehet időben beérni Budapestre. A MÁV vezetőit tájékoztattam a problémáról és kértem
intézkedését.

Dr. Pásztor László polgármester:

A MÁV-val kapcsolatos telefonos elérhetőségeket fogom kérni Tőled. A honlapon a MÁV-os
közleményeket folyamatosan közzé tesszük. Baráth Zoltán Ferenc képviselő úrtól kaptam egy
levelet a tiszteletdíjak kifizetése ügyében. A tiszteletdíjak fizetése ősszel várható. Ha hamarabb
lenne a kifizetésre pénzügyi lehetőség és nem sérül más fizetési határidő, akkor megtesszük.
Türelmet kérek ez ügyben. További megtárgyalásra váró észrevétel nem merült fel. A Képviselőtestület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt.
Kmf.

Dr. Pásztor László
polgármester

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző
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