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Az ülésen alkotott rendeletek és 
hozott határozatok jegyzéke: 

  
 

 79/2014. (XII. 17.) KT határozat: Pénzügyi Bizottsági külső tagok választása 

 80/2014. (XII. 17.) KT határozat: Szőlőfürt óvoda köznevelési szerződés módosítása 

 81/2014. (XII. 17.) KT határozat: Szőlőfürt óvoda vagyonkezelési szerződés módosítása 

 13/2014. (XII. 18.) önk.rendelet: Önkormányzati rendeletek módosítása 

 82/2014. (XII. 17.) KT határozat: Munkabér-, folyószámla-, beruházási hitel 

 83/2014. (XII. 17.) KT határozat: 2015. évi munkaterv 

 84/2014. (XII. 17.) KT határozat: 2015. évi belső ellenőrzési terv 

 85/2014. (XII. 17.) KT határozat: Belterületbe csatolás 

 86/2014. (XII. 17.) KT határozat: Belterületbe csatolás 
 

 
 
 

Zárt ülés: 
 

 87/2014. (XII. 17.) KT határozat: Nyilatkozat 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én a 
Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott 
nyilvános üléséről. 
Jelen vannak:  Dr. Pásztor László  polgármester 

Bakos István   képviselő 
Boldizsár Dániel  képviselő 
Galló György   képviselő 

   Hollósi Jánosné  képviselő 
Kopeczky Lajos  képviselő 

   Nagyné Gódor Csilla  képviselő 
   Varga-Bokor Zsuzsanna képviselő 
Az ülésről igazoltan távol maradt: 
   Hack István    képviselő 
Jelen voltak továbbá: Vargáné Rajna Ágnes  jegyző    

Fehér Ágota   aljegyző 
Jelenlévő meghívottak: --- 
 
Az ülés levezető elnöke: Dr. Pásztor László polgármester 
A jegyzőkönyvet vezette: Homa Ibolya 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 települési képviselőből 8 fő jelen 
van, az ülés határozatképes. A mai ülés napirendjére a kiküldött meghívónak megfelelően teszek 
javaslatot. Amennyiben más javaslat nincsen, kérem tisztelt Képviselő-társaimat, hogy döntsetek a 
napirendek elfogadásáról. 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Napirend: 

1. A Képviselő-testület Pénzügyi, Döntés Előkészítő és Vagyonnyilatkozat-
vizsgáló Bizottsága külső tagjainak megválasztása, eskütétele 
 Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

2. Szőlőfürt Református Óvoda működésével kapcsolatos szerződések 
módosítása 
 Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

3. Rendeletek módosítása 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

4. 2015. évi költségvetési koncepció  
 Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

5. Hitelek – hosszabbítás, felvét 
         Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
6. 2015. évi munkaterv elfogadása 
         Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
7. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
         Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 
8. Belterületbe csatolás 
         Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
9. Egyebek 

 
 
 
1./ Napirendi pont:  
         A Képviselő-testület Pénzügyi, Döntés Előkészítő és Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 

Bizottsága külső tagjainak megválasztása, eskütétele 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Első napirendi pontunk a bizottság külsős tagjainak megválasztása és eskütétele. A Képviselő-
testülettel folytatott korábbi egyeztetésnek megfelelően öt személyre teszek javaslatot. Külsős 
bizottsági tagnak jelölöm: Hányik Gábort, Lovász Tündét, Fóti Miklóst, Nagy Miklóst, Dvorcsák 
Gyulát. Az előzetes egyeztetést a bizottsági tagokkal lefolytattam, a felkérésemet elfogadták. A 
jelöltek megválasztása után megtörténik az eskütétel is, azért, hogy a bizottság munkájába minél 
előbb be tudjanak kapcsolódni. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk az öt 
személyről egy határozatban. A döntéshez minősített többség szükséges. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
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 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
79/2014. (XII. 17.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Döntés Előkészítő és 
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság külső tagjának választja: 
 

 Hányik Gábor 

 Lovász Tünde 

 Nagy Miklós 

 Fóti Miklós 

 Dvorcsák Gyula 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 

Dr. Pásztor László polgármester: 

A Képviselő-testület a bizottság külsős tagjait megválasztotta. Felkérem a most megválasztott 

bizottsági tagokat az eskü letételére. 

 

A Képviselő-testületi ülésen jelenlévő Hányik Gábor, Lovász Tünde, Nagy Miklós, Fóti Miklós 

és Dvorcsák Gyula a testületi ülésen leteszi az esküt. Az eskü letételét követően aláírták az 

esküokmányt. 

 

Dr. Pásztor László polgármester: 

Gratulálok a megválasztott bizottsági tagoknak és jó munkát kívánok. 

 

Vargáné Rajna Ágnes jegyző tájékoztatta a bizottsági tagokat jogaikról és kötelezettségeikről. 

 

 

 

 
2./ Napirendi pont:  
         Szőlőfürt Református Óvoda működésével kapcsolatos szerződések módosítása 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta. Az ülésen lelkész úr is jelen volt, 
a mai ülésre nem tudott eljönni. A bizottsági ülésen a kérdéseket megbeszéltük. Kérdezem Elnök 
urat van-e kiegészítése. 
 
Bakos István bizottság elnöke: 
Nincs kiegészítésem. 
 



 5 

Dr. Pásztor László polgármester: 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk a Szőlőfürt óvoda köznevelési 
feladatátadási szerződésének módosításáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 
 

80/2014. (XII. 17.) KT határozat 
 

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szőlőfürt Református Óvodával 
kötött köznevelési feladatátadási szerződésének módosítását jóváhagyja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:polgármester 

 

 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérem, szavazzunk a Szőlőfürt óvoda vagyonkezelési szerződésének módosításáról.  
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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81/2014. (XII. 17.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szőlőfürt Református Óvodával 
kötött vagyonkezelési szerződésének módosítását jóváhagyja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: jegyző  

 

 
3./ Napirendi pont:  
         Rendeletek módosítása 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendünk a rendeletek módosítása. A tegnapi napon, a bizottsági ülésen a 
rendeletet is részletesen megbeszéltük és egy rendelettel több önkormányzati rendelet 
módosítására kerül sor. A bizottsági ülésen a rendeletről részleteiben döntöttünk, most magát a 
rendeletet egészében minősített többséggel fogadjuk el. Elnök úr a bizottsági üléssel kapcsolatban 
kívánsz-e szólni? 
 
Bakos István bizottság elnöke: 
Nem kívánok szólni, a rendelet módosítást megvitattuk, részletes tájékoztatást kaptunk. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, fogadjuk el az önkormányzat SZMSZ-ének, az 
önkormányzat vagyonrendeletének, a térítési díjaknak és az adórendeleteknek a módosítását.  
 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról 
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Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42.§ 1. pontja 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
az alábbi rendeletmódosításokat fogadja el: 
 

1. §  
 
(1) Erdőkertes Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(5) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül két társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választ.  
 
(2) Erdőkertes Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(6) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat. 

 
2. § 

 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelet 
11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2) A vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel jön létre. A vagyonkezelői szerződés 
versenyeztetés nélkül köthető. Vagyonkezelői jog létesítése történhet ingyenes átengedéssel vagy 
ellenérték fejében. A vagyonkezelői jog létesítéséről szóló szerződés megkötéséről értékhatártól 
függetlenül a Képviselő-testület dönt. Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy 
gyakorlása a vagyonkezelő által teljesített ellenérték fejében történik, az ellenértéket 
pénzösszegben vagy a vagyonkezelő által a vagyonkezelési szerződésben vállalt, a 
vagyonkezelésbe adott vagyonelem állagát, értékét megőrző vagy annak megnövekedését 
eredményező vagyonkezelői tevékenységként, szerződéses kötelezettségvállalásként kell 
meghatározni a vagyonkezelési szerződésben. Az ellenérték meghatározásánál figyelembe kell 
venni a vagyonelem sajátos jellegét és a vagyonkezelő által végzett önkormányzati közfeladattal 
kapcsolatos szempontokat, a közfeladat ellátásának bevételeit és gazdasági feltételeit. 

 
3. §   

 
(1) Az étkezési-, valamint a házi segítségnyújtási térítési díjak megállapításáról szóló 
16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) Preambuluma helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
  
Erdőkertes község Önkormányzat Képvieslő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és agyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1), a 147. § (1) bekezdésekben kapott 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
(2) Az ÖR 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
(3) Az ÖR 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
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4. § 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) A rendelet kihirdetéséről — az SZMSZ-ben meghatározott módon — a jegyző gondoskodik. 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
10/1997. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése hatályát veszti. 
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az építményadóról szóló 12/1997. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése hatályát veszti. 
(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 10/2004. (09. 30.) 
önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése hatályát veszti. 

 
Erdőkertes, 2014. december 3. 
 
 
 
 

Vargáné Rajna Ágnes   
címzetes főjegyző 

Dr. Pásztor László   
Polgármester 

 
 
Záradék: 
A rendelet 2014. december 18-án került kihirdetésre. 
 
Erdőkertes, 2014. december 18. 
 
 
                                                                                                 Vargáné Rajna Ágnes 
                                                                                                       címzetes főjegyző 
 

 

1. sz. melléklet a 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez 

 
Egy ellátottra jutó nyersanyag- és rezsiköltségek 

 

Étkezési forma Nettó nyersanyag költség Rezsiköltség 

Óvodás 3x étkezés:        265 Ft  - 

Tízórai        60 Ft      

Ebéd       145 Ft      

Uzsonna        60 Ft      

Iskolás alsós 3x étkezés:        290 Ft  - 

Tízórai        60 Ft      

Ebéd       170 Ft      

Uzsonna        60 Ft      

Iskolás felsős 3x étkezés:        335 Ft  - 

Tízórai        66 Ft      

Ebéd       203 Ft      

Uzsonna        66 Ft      
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Családi napközi        145 Ft       147 Ft  

Alkalmazott        242 Ft       147 Ft  
Szociális 
továbbértékesített        242 Ft       147 Ft  

Vendég        242 Ft       356 Ft  

 
2. sz. melléklet a 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez 

 

Intézményi térítési díj 

 

Étkezési forma Bruttó térítési díj 

Óvodás 3x étkezés:        336 Ft  

Tízórai        76 Ft    

Ebéd       184 Ft    

Uzsonna        76 Ft    

Iskolás alsó 3x étkezés:        368 Ft  

Tízórai        76 Ft    

Ebéd       216 Ft    

Uzsonna        76 Ft    

Iskolás felső 3x étkezés:        426 Ft  

Tízórai        84 Ft    

Ebéd       258 Ft    

Uzsonna        84 Ft    

Családi napközi        371 Ft  

Alkalmazott        494 Ft  

Szociális továbbértékesített        494 Ft  

Vendég        759 Ft  

 

 

 

 
4./ Napirendi pont:  
         2015. évi költségvetési koncepció 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirend a jövő évi költségvetési koncepció, amelyhez az anyag a novemberi 
testületi ülésen kiosztásra került. A költségvetési törvény keretszámait elfogadták, a belső 
struktúrát még nem ismerjük. Január közepére látjuk a költségvetésnek egy olyan változatát, 
amelyet első körben tudunk egyeztetni. A költségvetés elfogadása két fordulóban lesz. A 
fejlesztésre fordítható keret azután lesz látható, ha már a szükséges kiadásokat, - bér, dologi 
kiadás – megterveztük a költségvetésben. Ezt követően nézhetjük meg, hogy melyek azok a külső 
források, amit a fejlesztésbe be tudunk vonni. Tegnap a bizottsági ülésen részletesen beszéltem a 
fejlesztési célokról, amelyek konszenzusos célok és meglátjuk, hogy ezek közül mi valósulhat meg 
és kialakul a prioritás is. Ezek az egyeztetések januárra maradnak, most gyűjtjük az árajánlatokat. 
A költségvetési koncepciót elfogadni nem kell, erre törvényi kötelezettség nincs, de hogy ez az út, 



 10 

amelyen haladtunk az elmúlt években, az elfogadható számotokra. Köszönöm az ebben való 
együtt gondolkodást.   
 

 
5./ Napirendi pont:  
         Hitelek – hosszabbítás, felvét 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendi pontunk hitelfelvételről, a folyószámlahitel hosszabbításáról, a 
munkabérhitel megigényléséről szól. A munkabérhitelre minden hónapban szükségünk van a 
munkabér és a segély fizetéséhez. Ennek a hitelnek az összegét havonta visszafizetjük a 
pénzintézetnek. A folyószámlahitelre azért van szükségünk, mert ez tette lehetővé, hogy az idei 
évben olyan beruházásokat tudtunk megvalósítani, amelyek a település számára fontosak, vagy 
olyan ingatlanokat megvásárolni, amelyek stratégiai fontosságúak. A harmadik rész az 
önkormányzatok által önállóan felvehető éves szinten maximum 10 millió forint összegű 
beruházási hitel, amelynek a folyamatát szeretnénk elindítani azért, hogy a szükséges 
beruházásokhoz álljon időben rendelkezésre ez az összeg is. A bizottság tegnapi ülésén az 
előterjesztést tárgyalta. Kérdés, hozzászólás van-e Képviselő-társaim részéről? Amennyiben nincs, 
kérem, hogy a munkabérhitel megigényléséről, a folyószámlahitel hosszabbításáról és 10 millió 
forint összegű beruházási hitel felvételéről hozzunk döntést. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
82/2014. (XII. 17.) KT határozat 

 
1. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28 millió Ft összegű 
folyószámlahitel, 12 millió Ft munkabérhitel  és 10 millió Ft beruházási hitel az OTP Bank-tól 
történő felvételéről döntött. 

 
A folyószámla hitel futamidejét 2015. január 05-től 2015. december 31-ig határozza meg. 
A munkabérhitel futamidejét 2015. január 05-től 2015. december 31-ig határozza meg. 
A beruházási hitel futamidejét 2015. április 10-től 2020. március 31-ig határozza meg. 
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2. A hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, 
ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, 
normatív és egyéb támogatásokra, átengedett adóbevételekre – figyelembe véve a mindenkor 
hatályos Államháztartási Törvény és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, 
jogszabályokat. 
 

 3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 1149 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitelek és járulékaik erejéig, 
beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, a Bank számára első helyi 
jelzálogjogot alapítsanak.  
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik. 

 
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek kamatait és járulékos költségeit a 
hitelek teljes futamideje alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során 
figyelembe veszi. 
 
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a  Bank részére a  Bank-nál, illetve más pénzügyi intézménynél 
vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja 
ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít.  
 
6.Az Önkormányzat hozzájárul – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 
jogszabályokat – a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, átengedett adóbevételek, a helyi 
adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban Önkormányzati 
Bevételek) engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati Bevételek összegét 
az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitel törlesztésére fordítja. 
7.Az Önkormányzat kötelezettséget vállal jelen összegű munkabérhitelre kölcsönszerződés és 
engedményezési szerződés megkötésére. 
 
8. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelekre vonatkozóan az OTP  Bank-
nál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződéseket, engedményezési szerződést  
és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, 
valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 
6./ Napirendi pont:  
         2015. évi munkaterv elfogadása 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirend a 2015. évi munkaterv elfogadása. Ez a sorvezető kell a Képviselő-
testületnek és a polgármesteri hivatalnak is, hogy milyen kérdésekben készítsenek elő anyagot, 
vagy tájékozódjanak. A munkaterv tartalmas menetrend az idei esztendőre. A tegnapi bizottsági 
ülésen érkeztek módosító javaslatok. Ezek a módosítások a véleménylapon szerepelnek és a 
döntést követően a munkatervbe is bekerülnek. Van-e kérdés a munkatervvel kapcsolatban? 
Kérem, hogy a jövő évi munkatervről határozzunk. 
 



 12 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

2015. évi munkaterve 
(Elfogadva a  83/2014. (XII. 17.) KT határozattal, 2014. december 17-én) 

 
Időpont: Napirend Tárgyalja Felelős-elők. 

Jan. 28.  Civil szervezetek beszámolói  PÜ. Biz. szerv-k vezetői 

  2015. évi fejlesztési tervek, a 2015. évi költségvetési rendelet 
tervezetének megtárgyalása 

PÜ. Biz. Polgármester 

  Állattartási rendelet felülvizsgálata PÜ. Biz. Polgármester 

  Sportkör (ESE) pénzügyi beszámolója PÜ. Biz. ESE elnök 

  A Településrendezési terv átdolgozása I. PÜ. Biz. Polgármester 

    

Febr. 25.  2015. évi költségvetési rendelet megalkotása PÜ. Biz. Polgármester 

  Közbeszerzési terv 2015. évre PÜ. Biz. Polgármester 

  Helyi versenykiírások – Szép porta, Legszebb konyhakert PÜ. Biz. Thury G. 

   Temetőrendelet, közterületek rendjéről szóló rend. mód. PÜ. Biz. Polgármester 

  Szociális rendelet megalkotása, térítési díjak megállapítása PÜ. Biz. Jegyző 

  Zöldfelületek tervezéséről, kezeléséről szóló tájékoztató PÜ. Biz Polgármester 

Márc. 18.              KÖZMEGHALLGATÁS   

    

Márc. 25.  Faluház és Könyvtár beszámolója PÜ. Biz. Int. vez. 

  Rendőrség beszámolója PÜ. Biz. Rőrs.Parancsn. 

  Polgárőrség beszámolója PÜ. Biz. Vezető 

  SZMSZ elfogadása PÜ. Biz. Jegyző 

    Ciklusprogram elfogadása   PÜ. Biz. Polgármester 

  Közbiztonsági koncepció, stratégia felülvizsgálata PÜ. Biz. Polgármester 

    

Ápr. 29.  2014. évi zárszámadás PÜ. Biz. Polgármester 

  Belső ellenőri tájékoztató PÜ. Biz. Jegyző 

  Szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálata  PÜ. Biz. Jegyző 

  A Településrendezési terv átdolgozása II. PÜ. Biz. Polgármester 

    

Máj. 27.  Beszámoló a Gyámhatóság 2014. évi munkájáról PÜ. Biz. Jegyző 

  Szociális terület beszámolója PÜ. Biz. Jegyző 

  Beszámoló a Veresegyház Kistérség Esély Alapellátási Kp. munkájáról PÜ. Biz. Int. vez. 
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  Beszámoló EGYMI PÜ. Biz. Int. vez. 

    

Júni. 24.  Közoktatási intézmények tájékoztatója – beszámolója PÜ. Biz. Int. Vezetők 

  A helyi adók rendszerének felülvizsgálata PÜ. Biz. Jegyző 

  A Településrendezési terv átdolgozása III. PÜ. Biz. Polgármester 

  Egészségügyi beszámoló PÜ. Biz. Jegyző 

  Sportkör (ESE) szakmai beszámolója PÜ. Biz. ESE elnök 

    

Július 29.   Községi elismerő címek adományozása rend. szerint polgármester 

  Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási tevékenységről tájékoztató PÜ. Biz. polgármester 

  Szennyvíztisztítóval kapcsolatos tájékoztató PÜ. Biz. polgármester 

    

Augusztus              NYÁRI SZÜNET           
    

Szept. 30.  2015. évi féléves pénzügyi beszámoló PÜ. Biz. Polgármester 

  Oktatási nevelési év kezdetéről tájékoztató PÜ. Biz. Int. Vezetők 

    

Okt. 28.  A Településrendezési terv átdolgozása IV. PÜ. Biz. Polgármester 

    

Nov. 25.  Beszámoló az Önk. III. negyedévi gazdálkodásáról PÜ. Biz. polgármester 

  2016. évi költségvetési koncepció PÜ. Biz. polgármester 

  Adórendeletek elfogadása PÜ. Biz. jegyző 
    

Dec. 16.  2016. évi munkaterv elfogadása PÜ. Biz. polgármester 

  2016. évi belső ellenőrzési terv PÜ. Biz. jegyző 

  A Településrendezési terv átdolgozása IV. PÜ. Biz. polgármester 

 

 

 

 
7./ Napirendi pont:  
         2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
    Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A belső ellenőrzési terv következik, amelynek előadója Jegyző Asszony. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta. Érkezett a polgárőrség forrásainak 
felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésre javaslat, amely vizsgálatot március hónapra lehet 
betervezni. A javaslat a bizottsági véleménylapon szerepel és a döntést követően az ellenőrzési 
tervbe be fogjuk dolgozni. A belső ellenőri feladatokat saját dolgozónkkal látjuk el. A tervezett 
ellenőrzési feladatokon kívül évközben több belső ellenőri vizsgálatot szoktunk lefolytatni ad hoc 
felmerülő feladatok esetében. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Van-e kérdés, hozzászólás a belső ellenőrzési tervhez? Kérem, szavazzunk a belső ellenőrzési terv 
elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
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 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
84/2014. (XII. 17.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre szóló belső-ellenőrzési 
tervet elfogadja. 
A belső ellenőrzés működtetése, az operatív feladatok meghatározása a jegyző feladata. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: jegyző   

 

 
8./ Napirendi pont:  
         Belterületbe csatolás 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A tegnapi bizottsági ülésen tárgyaltunk két belterületbe csatolást. Az egyik a Juharfa utcában, a 
másik a Tégla utcában van. Mindkét belterületbe csatolás méltányolható és támogatható. Az 
önkormányzat érdekeit nem sérti. Külön határozatot hozunk a két ingatlanról. Először a 098/38 
hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról kérem, szavazzunk. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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85/2014. (XII. 17.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az erdőkertesi Juharfa utca 13. szám 
és 090/38. 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   

 

 

Dr. Pásztor László polgármester: 

A 096/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról kérem a döntéseteket. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.dec.:17 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
86/2014. (XII. 17.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az erdőkertesi 096/9 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  

 

 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Egyebek napirendi pont keretében olyan napirendi pontot kell megtárgyalnunk, amelyet zárt 
ülésen fogunk tárgyalni, mert az önkormányzat gazdasági érdekeit veszélyeztetheti a nyílt ülésen 
történő tárgyalás. Viszont a zárt ülés előtt megtartanám a beszámolómat.  
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9./ Napirendi pont:  
         Egyebek 
 
Napirendek között dr. Pásztor László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
November 12-én tartottuk a legutóbbi képviselő-testületi ülésünket. November 13-én adventi 
egyeztetést tartottunk a hivatalon belül az érintett kollégákkal. November 14-én volt egy 
óvodalátogatás Pestszentlőrincen. Korábbi TÁMOP-os pályázatból eredő feladat, illetve 
kötelezettség ez a fajta óvodalátogatás. Reméljük, hogy az óvodával szorosabb kapcsolatot sikerül 
kiépíteni. November 18-án állampolgársági esküt tartottam. November 19-én szintén volt adventi 
egyeztetés, illetőleg a Telenorral vettem fel a kapcsolatot, mert ugyan még nem járt le a korábbi 
szerződésünk, de kértem kedvezőbb ajánlatot. 20-án egyeztetésem volt az iskolaigazgatóval a 
közelgő Neumann nappal kapcsolatban. 21-én kistérségi tanácsülés volt, ahol a korábbi ellenőrzés 
kapcsán döntések meghozatalára került sor. Ezen a napon voltunk Csapó Krisztivel, Thury 
Gáborral együtt a Földművelésügyi minisztériumban. Tavasszal meghirdettük a legszebb 
konyhakertek című versenyt. Ezen a versenyen indult Kriszti is. Ő megnyerte a helyi versenyt és 
őt indítottuk az országos versenyen. Ott pedig országos díjat kapott. Büszkék voltunk Krisztire és 
a teljesítményére. Ugyanezen a napon volt a Veresegyházi Takarékszövetkezet küldöttgyűlése, 
ahol Nagyné Gódor Csilla képviselő-társunk vett részt. November 25-én villám és tűzvédelmi 
feladatokat egyeztettünk, meglévő terveinket tekintettük át és kértünk árajánlatot a polgármesteri 
hivatal és tábori óvoda tekintetében. Ugyanezen a napon volt a szennyvízcsatorna társulásnak és a 
viziközmú társulat egyeztetése, amelynek eredményéről a tegnapi bizottsági ülésen részletesen 
beszéltem. 26-án megint adventi egyeztetésünk volt. Ezt követően részt vettem a Zöldhíd 
Társulás társulati ülésén, ahol a társulat elnökének ismét dr. Gémesi György urat választották. 
Választottak alelnököt, a kerepesi polgármestert, a másikat pedig a nógrádi vidékről. A Zöldhíd 
Régió Kft-t irányító Gyenes Szilárd külsős alpolgármester lett a Gödöllői önkormányzatnál, 
utódja Farkas Balázs lett, akivel kapcsolatban vagyunk. November 28-án volt a Neumann János 
nap az iskolában. Több mint tíz iskolából érkeztek a versenyezni kívánó gyerekek. Ugyanezen a 
napon a bányarekultivációval kapcsolatban volt egyeztetés. A kivitelezővel kapcsolatban 
fogalmaztunk meg kívánalmakat, amelyeknek teljesítését fontosnak tartjuk és csak abban az 
esetben járulunk hozzá, ha a kivitelező gondoskodik arról, hogy a bánya területéről a legnagyobb 
esőzés esetén se folyjon le víz a környező ingatlanokra. Alakítson ki hozzá burkolt árkot, illetőleg 
megfelelő méretű szikkasztót vagy tározót. November 30-án az első adventi vasárnap volt 
ökumenikus istentisztelettel délután a Szent István parkban. December 1-jén vezetői értekezletet 
tartottam a hivatalban. December 3-án volt a következő adventi egyeztetésünk. Este találkoztam 
Tuzson Bencével, településünk országgyűlési képviselőjével. Több témában folytattunk 
egyeztetést. A 043 hrsz-ú ingatlanon a robbanó anyagok a megsemmisítésével hagyjanak fel, 
illetőleg a 044 és 043 hrsz-ú ingatlanok között a területcserét engedélyezzék. A pályázatok 
tekintetében is egyeztetést folytattunk, legyenek kiírások és minél szélesebb körű kiírások 
legyenek út, járda, csapadékvíz csatorna, energiahatékonyság területén. A Pest megyei 
képviselőkkel összefogás várható pályázatokkal kapcsolatban. Erdőkertes várossá nyilvánításáról 
is szó esett és támogatólag szólt róla a képviselő. Még ezen a napon részt vettem az ESE 
elnökségi ülésén. 7-én volt a második adventi vasárnapunk és az adventi bormustra a téren. 
Köszönöm a részvételeteket a bormustra lebonyolításában. 8-án az OTP-vel egyeztettem az 
elhangzott napirenddel kapcsolatban. A református egyházzal ekkor volt az utolsó nagy 
egyeztetés. 9-én adventi megbeszélésünk volt. Ezt követően katasztrófa felkészítés volt, ahol részt 
kellett vennem. A MÁV-val tartottam egyeztetést, reményteli tárgyalást folytattunk arról, hogyan 
lehet az erdőkertesi vasútállomáson segíteni, az épület és a környezet kinézetén milyen módon 
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lehetne segíteni. A felvételi épület megtartását a NIF-fel kell egyeztetni. Ugyanezen a napon 
tartottunk még egy képviselői beszélgetést. 12-én kistérségi tanácsülés volt. 14-én a harmadik 
adventi vasárnap, karácsonyi udvar volt a Szent István parkba. Tegnap volt a 
szennyvíztársulásnak a társulási ülése, melyen a jövő évi pénzügyi koncepcióval kapcsolatosan 
váltottunk szót. Reméljük, hogy a költségvetés máshogyan fog elkészülni. Tegnapi napon 
tartottunk egy bizottsági ülést. Pályázatot nem adtunk be. Csapadékvíz elvezetés miatt egyeztetés 
volt ma is. Három területtel foglalkozik a tervező. 

(A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik) 
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