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intézményvezető, dr. Pándi Ottó intézményvezető 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Köszöntötte a jelenlevőket, megállapította, hogy az összevont bizottsági ülés határozatképes 
és azt megnyitotta.  
 
Ismertette az ülés napirendjét, melyet az összevont bizottsági ülés 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és határozathozatal nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 
 

I. 1. A Petőfi Sándor Általános Iskola működtetésének felülvizsgálata 
II. 2. Javaslat gyermekétkeztetés kiírásának pontosítására 
III. 3. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás és annak önrésze 
IV. 4. Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
                Alapító okiratának módosítása 
V. 5. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum röntgen készülékének 
                Karbantartási szerződése 
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VI. 6. Múzeum átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 
 
Zárt:               1. Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálására 
  2. Egyéb ügyek 
 
Ezt követően megkezdődött a napirendek tárgyalása. 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy az ülés levezetésével Halászné Kovács Éva képviselőt, az Ügyrendi és 
Pénzügyi elnökét bízzuk meg, ezért megkérdezem az Összevont bizottság tagjaitól, hogy 
egyetértetek-e a javaslattal? 
 
Az Összevont bizottság tagjai egyhangúan egyetértettek a javaslattal.  
 
 
1./ A napirend: 
     1. A Petőfi Sándor Általános Iskola működtetésének felülvizsgálata 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Mint tudjuk, korábban úgy nyilatkoztunk, hogy a működtetést át fogjuk adni az államnak, 
mert át fogjuk adni az államnak, mert ez alapján állapították meg a kitöltött táblázatok 
alapján, hogy mennyit kérnek az önkormányzattól ennek fejében. Erre a nyilatkozatunkra, 
megjött a válasz, mindnyájan megkaptuk, hogy 2013. január 1. és 2015. augusztus 31. között 
egy fix összeg van meghatározva, a 2. 404. 000 Ft/hó. Ez nem változik ezek szerint, mert a 
fenti időpontig ennyit kell fizetnünk, ezt közölték. A gazdálkodási csoportvezető, még nem 
érkezett meg, de készített egy kimutatást, ezt átbeszéltük vele a tegnapi nap folyamán. Azt 
tudjuk, hogy az önkormányzati bevételből sok minden fog hiányozni a jövő évben. 
Nevezetesen, ami legjobban fog fájni nekünk, az a gépjárműadó 60%-a, amit elvesznek, tehát 
ez egy nagy bevétel kiesés. Történt kalkuláció az ez évi adatok alapján és az alapján, ha az 
iskola működtetése a miénk, maradna, milyen költségek terhelnének bennünket. A takarítók 
bére, jubileumi jutalma, járulékai, a telefon, víz, villany, gáz. A készleteknél a tisztítószerek, 
és ami még van, egy kismértékű kimutatható összeg. Amit én kérdeztem a gazdasági 
csoportvezetőtől, az-az, hogy itt nem számolunk kiküldetési reprezentációs költségekkel. 
Ahogy elmondta, leírva nem volt, hogy pontosan melyik működési kiadások vannak itt, de 
úgy gondolták, hogy ezek a költségek, mivel a szakmai feladatok ellátása érdekében 
történnek, az állam kiadása lenne, ezért nem szerepel benne. Véleményem szerint, elég furcsa 
helyzet áll föl, ha az intézmény működtetése megoszlik, megmondom, hogy miért. Ebben az 
esetben az iskolának a működés során mindenféle megrendelését és problémáját, kétfelé 
kellene osztani. Nevezetesen, amihez számlát úgy kellene kérni, hogy az egyik a Klebelsberg 
szervezetet terheli, aki működteti, a számla másik felét a helyi önkormányzatra kell osztani. 
Ebben az esetben, az Önkormányzati Hivatalban a könyvelés bizonyos része a három 
szakfeladatra ugyanúgy meg fog maradni. Tehát, azzal itt a benti munka nem fog csökkenni. 
A másik, ugye azt is látjuk, ha a tavalyi szinten nézzük csak a dolgokat, nagyon minimális 
összeggel lenne több, amit fizetnünk kellene. Azt tudjuk, hogy mindenhol van áremelkedés, 
víz, villany, gáz, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy ez így nem fog működni. Két kalkuláció 
született, nem tudom, hogy látta-e mindenki? 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Igen, mindenki megkapta. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az egyik variáció azt feltételezi, hogy 10% körüli áremelés lesz, a másik variáció azt tükrözi, 
hogy 20%. 
Amennyiben 10%-os növekményt tekintünk, ebben az esetben is az önkormányzatnak  
3. 800. 0000 Ft -al többe kerül, mintha az államnak kifizetjük. Ez a helyzet, 2015. augusztus 
31.-ig áll fent, csak ezután lehet visszahívni. A 2014. és a 2015. évi árváltozások is 
növelhetik, a fenti számadatot. 
Érzelmi okokra is gondolhatunk, hogy miénk az iskola, vagy nem a miénk az iskola 
működtetése. Az én véleményem, ebben a kialakult helyzetben a helyi önkormányzat, 
tulajdonképpen rossz hasonlatot hozok fel, de ez a rossz hasonlat él rá, ugyanazt csinálná, 
mintha a DÉMÁSZ-nak a számláit, más kiszámlázza, tehát egy számlázó funkciót töltene be, 
semmi mást. Itt maradna a könyvelés. Amennyiben a működtetést átadjuk, és meghibásodik 
egy gép, akkor az állam feladata, de ha nem akkor az önkormányzat feladata. Tehát, nagyon 
sok olyan dolog van, ami miatt nem javasolhatjuk még érzelmi okokból sem, mert semmiféle 
beleszólásunk a működésbe nincs. Itt csak szolgáltatnánk, villanyt, gázt és egyebeket, meg itt 
történne továbbra a könyvelés, ami lekötné a hivatal, egy bizonyos részét. 
Az is elhangzott az iskola-igazgatónőtől, hogy 2013. évben, egész nap bent kell lenni az 
iskolában, nem tudjuk, hogy hívják szakmailag. Amennyiben ezt figyelembe vesszük, másfél 
évig a félnapos működtetés miatt, ott egész napi költség fog keletkezni, mind a 
Sportcsarnokban és az iskolában is. Tehát, úgy néz ki, hogy nem is a 10%-os, de a 20%-os 
növekmény is létre fog jönni. Amennyiben ezt is nézem, akkor már 5 millió forintnál több, 
amennyivel többet kell fizetnünk és az egyéb bevételi forrásaink, pedig csökkenni fognak. 
Azon kívül, 2014-ben, 2015-ben is számolhatunk energia áremeléssel, tehát, ezeket, a 
költségeket növelni fogja. 
Az én gondolataim, ezek voltak, most kérem, hogy mindenki mondja el a véleményét és 
hozzászólását. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Ezekben, a költségben még nincsenek benne az ÖTI javítási munkái, akár a munkadíjakat is 
nézhetjük. 
 
Vörös Sándor, polgármester úr 
Kaptunk egy táblázatot, és oda van jogosultságunk beírni, hogy mi vállalhatjuk a karbantartási 
funkciót úgy, hogy a karbantartási költségeket kiszámlázzuk. Ebbe a kategóriába tartozik az 
is, hogy a Sportcsarnoknak a használatára igényt nyújthatunk be arra vonatkozóan, hogy pl. 
szombati napokon, mi rendelkezünk vele, amennyiben erre van igény. Ilyen jellegű kitételek 
vannak, amennyiben átadjuk. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezem, hogy ezt, most a szerződés aláírásakor kell eldönteni, vagy később.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Erre külön megállapodást kell kötni. 
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Ennek van egy kellemetlen része is, kár tagadni, mert a téli edzéseket a Sportcsarnokban 
végzi a dunavecsei Sportegyesület és azon kívül még mások is. Ezután, hogy fog történni, ha 
nem lesz a miénk? Eddig, ez nem jelentett problémát. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Egyéni megállapodást kell kötni. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az önkormányzat vagyonkezelési jogot kap. Tegyük fel pl. a Sziltopnak, bérbe szoktuk adni 
az iskolát, akkor az a bevétel nem az iskoláé lesz, hanem befolyik a közösbe. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Viszont, akkor fűteni sem kell. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én a vegytiszta dolgokat szeretem, bár tudom, hogy nehéz, de amennyire lehetséges, jó lenne 
letisztítani. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
A korrekt megoldás az lett volna, ha megbíztak volna bennünket a további működtetéssel, de 
a ráfordított költségek, havonta megtérülnének. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Én, el tudom képzelni, de ez csak képzelgés, mondtam is a gazdálkodási csoportvezetőnek, 
hogy az Szervezet, aki ezt fogja csinálni, létrehoz, egy karbantartó részleget. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Egy ember van jelenleg a megyében, aki ezt a szervezetet működteti. 
 
Zádoriné Squor Mária, iskolaigazgató az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
Azon gondolkodtam, hogy valamelyik reggel, amikor három terem hideg volt az iskolánkban, 
mert leállt a fűtés, hívtuk az ÖTI dolgozóját, hogy legyen szíves, nézze meg a kazánt. Pár 
percet vett igénybe és már megoldódott a probléma. 2013. január 1. után, hogy fog történni, 
arról fogalmam sincs, mert hiába telefonálunk, az idő, amire kijönnek, és addig hidegben 
ülnek a gyerekek. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nem így fog történni, mert az önkormányzat köthet egy megállapodást és kiszámlázhatja a 
javítási költséget a fenntartó felé. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Itt is jelentkezik egy újabb probléma. Mi foglalkoztatjuk a dolgozót, -e szerint a példa szerint 
a víz-gázszerelőt, fizetjük a bérét és a terheket, akkor is, ha nem lesz megrendelés, javítás. 
Tehát, az Önkormányzatnak ezekre, a kiadásokra is gondolnia kell. Fönntartunk egy asztalost, 
egy villanyszerelőt, egy víz-gázszerelőt, de csak pl. 3 órát, számlázhatunk, akkor a 
fennmaradó költség az Önkormányzatot terheli. 
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Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Nem hiszem, hogy más önkormányzatoknál jobbak a mutatók. Azon kívül, az sem mindegy, 
hogy milyen állapotú iskolákról beszélünk. Felújításra szorul-e, vagy ultramodern, az nem 
ugyanaz. 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
Ezt, még senki nem vizsgálta, ilyen szempontból és nem jött ide megnézni. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Én a magam részéről átadom az üzemeltetést, ha a szívem csücske az iskola, akkor is, mert ha 
elviszik az iskolát, akkor vállalják az üzemeltetést is. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, Oktatási és Szociális Bizottság tagja 
A mi iskolánk100 éves, van, ahol 200 éves épület van. Képzeljük el, hogy leesik egy ajtó, 
meghibásodik a kazán, kilyukad a falban egy cső, a csempét vésni kell, akkor azt fogják 
mondani az iskolaigazgatónak, hogy írja össze a hibalistát és, majd jövünk. Az iskola 
szempontjából nézve, nem lesz egyszerű eset. Ezért, előre mondom, nem fogok szavazni arra, 
hogy elvigyék tőlünk. Én nem adok oda senkinek, semmit. Nem veszek részt az 
államosításban. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Ez, nem államosítás, ez üzemeltetés, amiről beszélünk. Én sem adnám oda, ha azt mondaná, 
hogy a tulajdon jogát viszi az iskolának. Azt én sem szavaznám meg. Itt az éves költségekről 
beszélünk. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Amikor az állam a saját maga építette iskolát ide adta, akkor miről beszélünk. Lemondott a 
javunkra. Nem az önkormányzat pénzén épült. 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
Nyilvánvalóan, azért nehéz mindannyiunk dolga, mert nincsenek kidolgozva a részletek, és 
nem tudjuk, hogy a gyakorlatban hogy fog működni. Sajnos több ismeretlenes ez a dolog, 
sajnos ez a baj benne. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
A legfontosabb az, hogy most fogadták el, de a leosztásban csak azt mondják, hogy ennyivel 
kell hozzájárulni, de a különbözet, hogy fog megteremtődni, arról nem beszél senki. Nekem 
az a legrosszabb, amikor két gazdája van valaminek, mert, ha két gazdája van, akkor nincs 
gazdája. Úgy, ahogy az előttem lévők mondták. A mostani rendszer annyit akar, hogy a 
szellemi tőke, állami irányítás alatt legyen, ez a cél. Ehhez a célhoz hozzárendeli a 
pedagógusokat és az Ő fizetésüket, meg a szakmai kiadásokat. Erre lehet mondani, hogy egy 
fix kiadás, de a működésnek a jelentősebb és a több változós kiadását, amit nem lehet előre 
meghatározni, azt meg nem adja oda. Ilyen szempontból, hogy egy kézben legyen a dolog, 
nem az államosítást, hanem az egy kézben való működtetést javasolnám, amennyiben 
lehetséges, mert akkor jár a legjobban az önkormányzatunk, és akkor kell a legkevesebb pénzt 
hozzáadni, mert akkor valakinek gondoskodni kell a fenntartásról, meg a működtetésről. 
Jelenleg meghatározza, hogy 2. 400. 000 Ft-ot fizessen az Önkormányzat. Utána az összes 
növekmény is bennünket terhel, hiába írja elő, hogy 2015-ig lesz az, a növekményt, akkor is 
nekünk kell valamilyen formában kigazdálkodni. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Nem, mert ez le van írva pontosan.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Amennyiben nem folyik be az államkasszába elég tranzakciós pénz, akkor az említett 
összeget meg fogják emelni. 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
Engem, ami befolyásol, meg kell őszintén mondani, hogy mindig nagy probléma volt az 
iskolával, de szakmailag nem értünk hozzá és nincs is jogkörünk erre. Most azt akarják, hogy 
fizessek, de szakmailag nem szólhatok bele. Lehet, hogy rossz döntést fogok hozni, de én azt 
szoktam mondani, hogy aki fizet, az diktál, csak hogy ez sosem érvényesül. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Kérdésem lenne a gazdálkodási csoportvezetőhöz, de még nem érkezett meg. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Képviselő úr kérdezzen, mert tegnap átbeszéltük a gazdálkodási csoportvezetővel és én is 
tudok rá válaszolni. 
 
Banyári István képviselő úr, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Megkérdezem, hogy a Sportcsarnokban a technikai dolgozók közül,az egyik takarítónő mikor 
megy nyugdíjba? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és  Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az egyik takarítónő, jövőre, azaz 2013-ban. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság tagja 
Véleményem az, hogy az adjuk át az iskola működtetését. A sportcsarnok benne van az iskola 
alapító okiratába, viszont jó lenne, ha heti szinten ingyenes használatra megkaphatnánk egy 
bizonyos óraszámig.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Határozzunk meg a sportcsarnok használatára egy óraszámot. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Vegyük számba a sportcsarnokba lévő programokat: asszonytorna, télikupa, zumba, 
szombatonként kézilabda, foci, pinpongozás..stb. Heti 25 órát határozzunk meg. 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
Az önkormányzat az igényeit az 5. pontban írhatja le. Az egyedi megállapodásba tartozik a 
művészeti iskola további működtetése is, annál is inkább, mivel lehet, hogy az állami erre 
külön nem fog szerződést kötni. Olyanok is ide kerülhetnek, ami kritikus pontok, melyek 
Dunavecse sajátosságai, amihez nagyon ragaszkodunk.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Összegezve az a javaslat hangzott el, hogy a működtetésre az átadás megtörténjen. A 
megállapodás 5. pontjába végig kell gondolnunk a Sportcsarnok tekintetében, hogy mennyi 
óraszámot szeretnénk ingyenes használatra kérni a település részére. A művészeti oktatás 
további biztosítását is kérjük az iskola épületében.   



 7 

 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az óraszám elhangzott, heti 25 óra ingyenes használatot rögzítsünk. 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
Közösen gondolkodjunk, hogy van-e még olyan pont, amit a megállapodás 5. pontjában 
rögzítsünk még? A holnapi nap a megállapodás aláírásra kerül, utána ezen változtatni már 
nem tudunk.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt elvárhatjuk, hogy továbbra is az iskola tanulói és pedagógusai vegyenek részt az 
ünnepségeinken, rendezvényeinken. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Írjuk bele a megállapodásba az iskolaudvar használatát rendezvények alkalmával.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egy valamint elfelejtettünk, mégpedig azt, hogy az udvar területéből vegyük ki az 1500 m2 
területet, ahová a bölcsőde meg fog épülni. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Felmérésre került az udvar és meg lett határozva az a rész, ami az iskolához tartozik. Viszont 
a megállapodásba bele kell azt írni, hogy a telefonközpont használata közös az intézmények 
között. Ebben az esetben nem köthet új szerződést, mivel lízingszerződésünk van.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
A gyermekétkeztetés marad az önkormányzatnál, viszont az étkező és tálalókonyha kinek a 
költsége lesz? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Javaslom, hogy vegyük bele a megállapodásba.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Úgy írjuk bele, hogy mivel a gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat, ezért az 
étkezőt és melegítőkonyhát a gyerekek étkezetésére használja.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Kérdésem a riasztó távfelügyelettel mi lesz a helyzet? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Külön szerződéseket fognak a szolgáltatókkal kötni.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
Az iskolai könyvtárat, akkor hogyan oldjuk meg? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységi körébe benne van a könyvtári 
szolgáltatás, ezért nem kell az alapító okiratot módosítani.  
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Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
Akkor nem kell semmit módosítani, csak át kell vinni a könyvet? 
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Az iskolai könyvtárak kapnak új leltári számot és minden marad ott az iskolában, mivel 
oktatás céljára megfelel. A törvény megengedi, így a legegyszerűbb. Egyébként a megyei 
könyvtár is ide fogja hozni a könyveit, mert ők sem felelnek meg a kiírásoknak. Nagy 
valószínűséggel az-az állomány is a könyvtárba fog kerülni papíron, de letétbe ott hagyjuk 
nekik.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A megállapodás 5. pontjának kiegészítéseként az alábbi javaslatok hangzottak el: a 
sportcsarnok (heti 25 óra) ingyenes használata, a művészeti oktatás helyiségeinek további 
biztosítása, a BTM-es gyerekek fejlesztése (pszichológiai, logopédia, mozgásszervei 
fejlesztés)   az iskola udvar használata városi rendezvény célra, gyermekétkeztetés céljára az 
ebédlő ingyenes használata, valamint a telefonközpont használata, mivel lízingszerződése van 
az önkormányzatnak.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke megkérdezi az Összevont Bizottság tagjait, hogy 
ki ért egyet azzal, hogy működtetésre átadjuk a Petőfi Sándor Általános Iskolát, és a 
megállapodás 5. pontja a felsoroltakkal egészüljön ki? 
 
Az Összevont bizottság tagjai 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 
27/2012. (XII.12.) Összevont Biz.hat. 
A Petőfi Sándor Általános Iskola működtetésének felülvizsgálata 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola működtetésének 
felülvizsgálata című előterjesztést és úgy határoz, hogy javasolja az iskola működtetését 2013. 
január 1-jétől átadni. 
 
2./ Az Összevont Bizottság javasolja, hogy az 5. pont az alábbiakkal egészüljön ki: 
- a sportcsarnok (heti 25 óra) ingyenes használata,  
- a művészeti oktatás helyiségeinek további biztosítása, 
- a BTM-es gyerekek fejlesztése (pszichológiai, logopédia, mozgásszervi fejlesztés)   
- az iskola udvar használata városi rendezvény célra,  
- gyermekétkeztetés céljára az ebédlő ingyenes használata, valamint  
- a telefonközpont használata, mivel lízingszerződése van az önkormányzatnak.  
 
3./ Az Összevont Bizottság javasolja Polgármester úr részére a megállapodás aláírását.  
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
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II. Napirend: 
    2. Javaslat gyermekétkeztetés kiírásának pontosítására 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A törvényi változás miatt a megváltozott pályázati kiírást megkapták a meghívott pályázók. 
Elég furcsa helyzet a gyermekvédelmi rendelkezés, mely szerint gyermekenként 68 ezer 
forintot biztosítanak étkeztetésre. Azáltal, hogy az EGYMI diákjai részére is biztosítani kell a 
gyermekétkeztetést elég furcsa helyzetet teremtett a kormány. Évi 68 ezer forint normatív 
támogatást ad és a kollégiumba napi ötszörös étkezést kell biztosítani. Kiszámoltam az ebédet 
340 Ft nyersanyagköltségből kellene a szolgáltatónak megoldania, melyik pályázó vállalná ezt 
be? Nagyon félőnek tartom, hogy így senki nem fog pályázni és nem tudjuk a gyerekek 
étkeztetését biztosítani.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nekünk a közoktatási étkeztetést kell biztosítani, a családotthonok szociális ellátást a reggelit, 
vacsorát, valamint a hétvégi étkeztetést megoldják, azt nem nekünk kell biztosítani. Viszont a 
kollégistáknak, akik közoktatási kollégiumban van, hétfőtől csütörtökig napi ötszöri étkezést, 
péntekre viszont reggelit, tízórait és ebédet kell a számunkra biztosítani.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A létszámok ezért térnek el.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A kimutatásban a számok nem stimmelnek.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Azért mert a kötelező étkeztetés, amit adni kell az a tízórai és az ebéd. A reggelit, uzsonnát, 
vacsorát a szülő fizeti. Ezért térnek el. Arról nem is beszélve, hogy óriási ráfizetés az 
étkeztetés.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ezért kellene a konyhát megszereznünk. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A konyhára azt a választ kaptuk, hogy annyira bizonytalan a helyzet, hogy ezzel nem tudnak 
nyárig foglalkozni. Az intézet a pályázatot be sem adhatja, mert januártól nem végezhetnek 
kifelé főzést.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
El fogják küldeni a dolgozókat a konyháról? Hát ez felháborító lépés a részükről.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A saját tanulóik részére sem főzhetnek? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Sajnos nem főzhetnek, a konyha tankonyhaként fog funkcionálni.  
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Aranyi János Gábor képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság tagja 
Nem írhatjuk azt, hogy az egész annyira bizonytalan és zavaros, hogy nem tudunk ezzel 
foglalkozni?  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azért nem foglalkoznak vele, mert a MIK, akikhez most tartoznak december 22-vel 
megszűnnek, a KIK, akihez tartozni fognak majd csak 2013. januárjában jön létre. 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, az Oktatási és Szociális Bizottság külső tagja 
Véleményem az, hogy a testületnek kellene fordulnia a megyéhez, így sokkal nagyobb 
nyomatékkal bírna, hátha megváltoznának az álláspontok.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Beszéltem a megyei önkormányzat elnökével, alelnökével, a megyei kormányhivatal 
kormánymegbízottjával. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság tagja 
Az a baj, hogy az országban nagyon sok önkormányzat van hasonló helyzetben.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A mi intézményeinkre a kiírásban 5 %-os változtatást határoztunk meg a nyersanyagban, erre 
nem tudja a vállalkozó, hogy a napi ötszöri étkeztetést miből valósítsa meg. Hogyan fog így 
pályázni? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Igen, ott is valamihez viszonyítani kell az árat.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
Azzal egyetértek, hogy nem vagyon hajlandó egy olyan helyre külsős vállalkozót bevonni, 
ahol saját konyha üzemel és ráadásul 3-4 fő munkanélkülivé is  válik. Ez nemcsak az 
étkeztetésről, hanem munkahelyekről is szól. Javaslom, hogy a Polgármester úr írjon levelet 
az Emberi Erőforrás Minisztériumba annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Nem lehet úgy kiírni a pályázatot, hogy külön a mi intézményeinkre és külön az EGYMI-re? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én is azt javasolnám, hogy az iskolát-óvodát kezeljük külön. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
Azt javaslom, hogy egyenlőre hosszabbítsuk meg a jelenlegi vállalkozóval a szerződését. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Kérdésem, hogy az EGYMI-s gyerekeket ki fogja ellátni? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Két hétre való tartalékuk van.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Véleményem szerint míg le nem tisztul a dolog, addig meg kellene hosszabbítani, 2013. 
január 31-ig a jelenlegi szolgáltatóval a szerződést. Reméljük, hogy addig megtudjuk, hogy 
üzemeltethetjük-e a konyhát, illetve milyen más megoldást lehetne a problémára találni. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én nem kötnék ki határidőt, hanem addig, míg megfelelő választ nem kapunk. A levélben azt 
kell írni, hogy a tisztázatlan körülmény miatt nem tudjuk az EGYMI-ben lévő gyermekek 
étkezését megoldani, a szolgáltatóval lejárt a szerződése az önkormányzatnak, ezért a 
speciális iskolában 2013. január 1-jétől nincs étkeztetés.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az elhangzottak alapján javaslom, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériumba a miniszter 
úrnak írjon levelet a Polgármester úr, hogy a bizonytalan tényező miatt a testület nem tudott 
dönteni és megoldatlan lesz a diákotthonos kollégista gyerekek ellátása, ezért a dunavecsei 
EGYMI-ben lévő konyháról legyenek szívesek szoros határidőn belül dönteni, hogy a 
megfelelő döntést az önkormányzat meg tudja hozni a diákok étkeztetése érdekében.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság tagjai 
Két éve a kormány folyamatosan azon van, hogy a helyi termelőket részesítsék előnyben a 
konyhák, így viszont nem tud a piacáról értékesíteni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezi az Összevont Bizottság tagjait, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
Az Összevont bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
28/2012. (XII.12.) Összevont Biz.hat. 
Javaslat gyermekétkeztetés kiírásának pontosítására 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta a gyermekétkeztetés kiírásának pontosításáról szóló 
előterjesztést és úgy határoz, hogy javasolja a gyermekétkeztetésre kiírt pályázatát 
visszavonni. Javasolja továbbá a jelenlegi szolgáltatóval fennálló szerződését egy hónappal – 
2013. január 31. napjáig) meghosszabbítani a szerződésben foglalt változatlan feltételekkel.  
 
2./ Az Összevont bizottság a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem rendelkezik pontos 
létszámadatokkal, az étkeztetés körülményeinek ismeretével, ezért a Duna Menti EGYMI-ben 
(6087 Dunavecse, Fő út 39.) lévő gyermekek étkeztetésének megszervezését akadályba 
ütközőnek ítéli meg. 
 
3./ Az Összevont Bizottság javasolja felkérni Vörös Sándor polgármester urat, hogy a Duna 
Menti EGYMI-ben lévő konyha üzemeltetésével kapcsolatban írjon levelet az Emberi 
Erőforrás Minisztériumba, (Balogh Zoltán miniszter úr és Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért 
felelős államtitkár asszony részére) annak érdekében, hogy a konyha üzemeltetését az 
önkormányzat átvállalhassa és ezzel együtt az EGYMI-ben lévő gyermekek étkeztetése is 
megoldódhasson.  
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4./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 
 
 
III. Napirend: 
      3. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás és annak önrésze 
 
  
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Mindenki megkapta az előterjesztést, Aljegyző asszony leírta, hogy kinek, hogyan lehet 
igényelni, milyen ellátottaknak tűzifát, 426 ezer forint összegű a támogatás, ehhez 71.000 Ft-
ot kell hozzátennünk és beterveznünk a jövő évi költségvetésbe.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
A támogatás összegét már megkaptuk, csak rendeletet kell hozzá készítenünk. A tűzifát csak 
erdészetektől, a KEFAG Zrt. megadott erdészeteiből lehet beszerezni. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
A határozati javaslatból kimaradt a szállítás díja, ami elég tetemes összeg.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Úgy tudom, hogy a csabonyi erdő is KEFAG-os erdészet, a mi dolgozóink is el tudnának a 
fáért menni pótkocsival felszerelt traktorral.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
A támogatás összegét vissza is utalhatjuk, ha a testület úgy dönt. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
Az anyag elolvasása után felhívtam a helyi vállalkozót, aki elmondta, hogy támogatás 
ellenében ki szállítja a tűzifát a jogosultak részére. Az erdészettől a számlát az önkormányzat 
részére kiállíttatja. Ha a 28 erdei m3-t átváltom mázsára, akkor ez 400 mázsa tölgyfának felel 
meg. Ennél kényelmesebb nem kell, a vállalkozó elszállítja, összevágja és kiszállítja a 
jogosultaknak.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ha számlát tud adni az önkormányzatnak a fáról, akkor nincs ellene kifogásom.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
A vállalkozó elmondta, hogy ő ebből az összegből mindent megold.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kételkedem benne azért, mert dupla összegbe kerülne a fa a jelenlegi árakon szállítással a 
vállalkozó tűzéptelepéről. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
A szomszéd település vállalkozójától sokan rendelnek fát, ezzel a fahordással ő vissza 
szerezheti a piacait.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot és bízzuk meg a Polgármester urat azzal, 
hogy a határozatban szereplő összegért szerezze be a tűzifát.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
Javaslom, hogy a szállítás költségét tegyük bele a határozati javaslatba.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy a következő testületi ülésre lesz beterjesztve a rendelet-tervezet? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Igen.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
2013. február 15-ig kell beszerezni a tűzifát.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság tagjai 
Azt is meg lehetne csinálni, hogy a vállalkozó bedepózza a tűzifát és az ÖTI dolgozói pedig 
kifuvarozzák a jogosultak részére.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Javasolják a közmunkások bevonását is. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Javaslom, hogy a benyújtott határozati javaslatot fogadjuk el annyi kiegészítéssel, hogy a 
tárgyalásokat kezdje meg a Polgármester úr és tájékoztassa a testületet a fejleményekről. 
Továbbá javasoljuk az 1. pontot kiegészíteni a szállítás költségeivel. Mekkora összeget 
javasoljunk? 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
Százötvenezer forintot javasolok szállítási költségként megállapítani.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezi az Összevont Bizottság tagjait, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
Az Összevont bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
29/2012. (XII.12.) Összevont Biz.hat. 
Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatás és annak önrésze 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
előterjesztést. Javasolja, hogy a határozati-javaslat 1. pontja egészüljön ki a következő 
szövegrésszel: „150.000 Ft szállítási költség megfizetését vállalja”  
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2./ Az Összevont Bizottság javasolja felhatalmazni a polgármestert, hogy a 28 erdei m3 fa 
beszerzéséről intézkedjen.  
 
3./ Az Összevont bizottság javasolja felkérni – az Aljegyzőt, hogy a következő testületi 
ülésre a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit szabályozó rendelet-
tervezetet készítse elő.  
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 
 
IV. Napirend: 
      4. Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
         Alapító okiratának módosítása 
 
 
 Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az előterjesztést mindenki megkapta, az alapító okirat módosítására címváltozás miatt kerül 
sor. A határozati javaslat elfogadását javaslom. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Igen, Kunszentmiklós Damjanich u. 10. sz. alatti épületből átköltözik a családsegítő a 
kistérség épületébe.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az alapító okirat módosításával? 
 
Az Összevont bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
30/2012. (XII.12.) Összevont Biz.hat. 
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 
Kistérségi Társulás Alapító okiratának módosítása 
 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 
Kistérségi Társulás Alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és azt javasolja a 
képviselő-testület számára elfogadni.                           
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 
 
V. Napirend: 
     5. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum röntgen készülékének 
         karbantartási szerződése 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az intézményvezető beadványát mindenki megkapta, elég furcsa növekmények vannak a 
három módozatban. Mindhárom ugyanaz a cég, csak az egyikbe alapfelügyelet van, a 
másikban szerepel csőszerelés, a harmadik még bővebb.  
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Az idén áprilisban lejárt a garanciális szerviz, ezt követően jeleztem a cég felé, hogy a 
Siemens 2 év garanciát szokott vállalni az ilyen összegű beruházásoknál a készülékekre. Erre 
azt válaszolták, hogy nem áll módjukba, mert ez aláírt szerződés, módosítást nem tudnak. A 
kétévente kötelező sugárméréseket tartalmazza mindegyik szerződés típus. Április óta több 
mindent is kifogásoltam a gép működésében, a karbantartás nyitott kérdés maradt. Jeleztem, 
hogy akkora összegről döntést egymagam nem tudok hozni. Az első módozatban 600 ezer 
forint szerepel, amely a kötelező karbantartást és mérést tartalmazza. A második módozat 
korlátlan kiszállást tartalmaz. A következő években mechanikai problémákra lehet számítani a 
készüléktől. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kérdésem, ha csövet kell cserélni a röntgen készülékbe, akkor mennyibe kerül? 
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Több, mint húszmillió forintba. Én úgy gondolom, hogy korrekt voltam a céggel, ők viszont 
nem. Áprilistól többször is voltak a rendelőben, (4-5 alkalommal) ezeket, az apróbb hibákat 
javítani kellett. Mivel nincsen semmilyen szerződésünk, ezért fel sem merül a fizetés kérdése.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Melyiket javaslod? 
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Szeretném megtudni, hogy milyen egyéb, más díjai vannak a cégnek, gondolok az eseti 
megbízásra.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Az a kérdés, hogy az esetinél mennyi idő után jönnek ki? 
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Kijönnek időben. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság tagjai 
Egyetértek a főorvos úrral abban, hogy várjuk meg azt, hogy az esetire milyen ajánlat érkezik 
és utána döntsünk a kérdésben.  
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Továbbá meg kellene tudnom, hogy melyik cég csinálja a sugármérést, mert az jövőre el kell 
végeztetni.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Javaslom, hogy a Főorvos úr ajánlatot kérjen, hogy esetibe milyen költségek merülnek fel, 
más cég mennyiért végezné el a sugármérést. Amikor ezek az adatok rendelkezésre állnak, 
akkor tesz majd javaslatot a bizottság.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megkérdezi az Összevont Bizottság tagjait, hogy ki ért 
egyet az elhangzottakkal? 
 
Az Összevont bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
31/2012. (XII.12.) Összevont Biz.hat. 
Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi 
Centrum röntgen készülékének 
karbantartási szerződése 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos beadványát 
és javasolja, hogy az Axiom Luminos dRF röntgenberendezés eseti javítási díjáról kérjen 
árajánlatot, és azt a következő testületi ülésre terjessze be.  
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 
 
 
VI. Napirend: 
      6. Múzeum átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A múzeum átadás-átvételével kapcsolatban mindenki megkapta az előterjesztést. 
Észrevételeimet korábban megtettem Polgármester úr irányába. A megállapodásban szerepel, 
hogy a múzeumot átadja, de történik-e leltár? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Utoljára 1991-ben volt leltár, az akkori leltárkönyv alapján fogják átadni. Az átadás-átvételi 
dokumentumon van egy táblázat, melyben a darabszámok szerepelnek.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A megállapodásban az szerepel, hogy a polgármester úr megkapta a kartont. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Csak az ingatlanra vonatkozó kartont mellékelték.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint így felelőtlenség lenne átvenni, ha nincsen nekik megbízható leltárjuk, 
csak darabszám. 
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Aranyi Ágota a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Leltári számmal ellátott tárgyak vannak.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem az, hogy jegyezzük meg, hogy egyenkénti leltárt kérünk külön-külön.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A megállapodás ezt a pontját, hogy „rendelkezésre bocsátotta” húzzuk ki.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nem kerül semmi a tulajdonunkba.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
Azért kell a leltár, mert ha ismét vissza kell adni a múzeumot, nehogy rajtunk követeljenek 
olyan tárgyat, amit át sem adtak.  
 
Aranyi Ágota a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Az a baj, hogy nem tudjuk azt sem, hogy amikor betörtek és eltulajdonították a tárgyakat, 
kivezették-e a leltárkönyvből.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Pénteken ünnepélyes átadás lesz.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Írjuk bele a megállapodásba, hogy csak akkor érvényes az aláírás, ha a tételes leltár 
megtörténik.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Hozzuk meg a következő határozatot: a Polgármester urat hatalmazzuk fel a megállapodás 
aláírására, viszont szerepeljen benne az, hogy a leltár tételes átadásával érvényes az aláírása. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az a kérdés, hogy mikor történjen meg a tételes leltár, ha a MIK 2013. január 1-jétől már nem 
létezik.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
A közművek átírása mikor fog megtörténni? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Azt mondták, ha a megállapodás alá lesz írva, utána tudjuk csak átíratni.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Hogyan lesz lebonyolítva? Előtte leltározzunk még? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A határozatot holnap reggel el lehet küldeni, holnapra már tudják, akkor ezzel a ponttal a mi 
szerződésünket ki fogják egészíteni.  
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Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke megkérdezi az Összevont Bizottság tagjait, hogy 
ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
Az Összevont bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
32/2012. (XII.12.) Összevont Biz.hat. 
Múzeum átadás-átvételével kapcsolatos  
megállapodás megtárgyalása 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet 
Dunavecsei Helytörténeti Kiállítása Dunavecse Város Önkormányzata által történő fenntartói 
jog, illetve kötelezettség átadás-átvételéről szóló megállapodás tervezetet és úgy határoz, 
hogy javasolja Polgármester úr részére a megállapodást 2012. december 14-én írja alá azzal a 
kikötéssel, hogy a megállapodásban szerepeljen, hogy a megállapodás akkor lép érvénybe, 
miután a leltárban szereplő tárgyak tételes átadása megtörténik.   
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 
 
Az összevont bizottsági ülésen több napirend nem volt, ezért az ülést az Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnöke 15,30 órakor bezárta, továbbiakban a bizottság tagjai zárt ülésen folytatták 
munkájukat. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
               Halászné Kovács Éva                                                  Matula Jánosné 
                        Képviselő                                                                Képviselő 
 Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke                    Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 

 
 
 
 


