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JEGYZŐKÖNYV

Készült Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságainak 2012. január 18án megtartott összevont üléséről.

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részéről
Halászné Kovács Éva elnök, Banyári István tag, Vasaji László tag, Erdélyi László külső tag (4
fő)
Városgazdálkodási Bizottság részéről
Vasaji László Arnold elnök, Aranyi János Gábor tag, Banyári István tag, Matula Jánosné tag,
Vass Imre külső tag, Tóth József külső tag (6 fő)
Később érkezett: Vörös Sándor polgármester 17,30-tól

Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes.
Javasolta, hogy a 2012. január 25-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat tárgyalja
meg és véleményezze a bizottság.
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

4.) Tájékoztató a Dunavecse város turisztikai látogatottságáról.
5.) h) Javaslat a HÉSZ módosítására:
a) Javaslat a dunavecsei 1401 hrsz. HÉSZ övezeti átsorolására
b) Javaslat a dunavecsei 1353 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő
hűtőházra
5.)Egyéb ügyek
a) Javaslat a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjról szóló 26/2011.
(XII.15.) számú rendelet módosítására
b) Határozati javaslat a Kék Víz program keretében a Dél-alföldi
Ivóvízminőségjavító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról
c) Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására a
MÁK észrevétele alapján
d) Javaslat a mezőgazdasági utak fejlesztése című pályázat benyújtására
e) Tájékoztató „Dunavecse Város Járóbeteg Szakrendelő Központ
komplex kistérségi járóbeteg ellátási rendszerré fejlesztése” című
pályázat belső ellenőri jelentéséről
f) Tájékoztató a 2012. évi belső ellenőri normatíva változásáról
Képviselői tiszteletdíjak megbeszélése

Az Összevont bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.
1./ Napirend:
4.) Tájékoztató a Dunavecse város turisztikai látogatottságáról

Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Polgármester úr készített egy tájékoztatót Dunavecse turisztikai látogatottságáról. Ebben a
tájékoztatóban le van írva a vendég éjszakák száma, a Zarándokút és a csónakkikötő
forgalma, kerékpáros turisták száma, valamint, hogy hány fő vendégéjszakát töltöttek a
Bagóvárban. Becsléseken alapuló leírás szerepel az előterjesztésben.
Matula Jánosné képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Jónak találtam a tájékoztatót és úgy gondolom, hogy szükség is van rá. Amit kaptunk füzetet a
Dunamelléki településekről és ennek a tájékoztatónak is az a lényege, hogy minél többen
jöjjenek a városunkba, minél többen megismerjék. Jónak tartom a kerékpáros turizmust és jó
lenne, ha a viziturizmust tovább lehetne fejleszteni – úgy mint régen volt. Erre volt ígérvény,
hogy az Újpesti Hajós Klubbal felveszik a kapcsolatot. A zarándokszállással kapcsolatban
ügyvezetőnk úgy nyilatkozott, hogy két-három szobát rendbe fog hozatni, hogy olyan
állapotba kerüljön, hogy pár ember elhelyezését szolgálja. A tavasz folyamán ezt meg is fogja
valósítani. Tehát a vízi-, kerékpáros-, és a zarándok-, turizmus fejlesztése, illetve ennek az
előmozdítása lehet a cél a következő időszakra is.
Kovács Péter alpolgármester úr
Borzasztó visszajelzések voltak a Bagóvári szállással kapcsolatban. A szolid és puritán nem
baj, de attól még lehet tiszta és rendes. Szeretném megoldani azt, hogy az 513-as számú
főútról rálehessen kanyarodni az EuroVelo kerékpárútra. Nagyon sok kerékpáros jön a
városunkon át, de csak a töltésen van tábla kihelyezve. Úgy vélem, hogy a főút és a töltés
közötti utat le kellene betonozni, járda szélességű betonnal. Ha ez elkészül, akkor ki lehetne
táblázni.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Egyetértek a javaslattal, bár nem biztos, hogy oda építhetünk szilárd burkolatot, mivel nem a
mi területünk, és azt tudni kell, hogy minden szilárd burkolat engedélyköteles. Mindenképpen
táblákkal jelezni kellene. Kár, hogy a másik két településen nem épült meg a kerékpárút –
támogatás hiányában.
Kovács Péter alpolgármester úr
A töltésen lévő kerékpárút pályázata nyert csak az önerőt nem tudták előteremteni.
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Az erdészeti út jó állapotban van, lehet rajta közlekedni, egyetértek a táblák kihelyezésével.
Kérdésem, hogy lehetne-e olyan reklámtáblát kihelyezni a Bagóvárnál, hogy a kerékpárosok
is meg tudjanak szállni ott?
Matula Jánosné képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az a baj, hogy ott nem tartózkodik senki.
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Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Ha a Bagóvár épületére nem lesz megoldás, akkor a gátőrházat is meg lehetne kérdezni.
Fontos volna a kerékpárút mellett háromnyelvű tájékoztató táblákat kihelyezni. Az a baj, hogy
nagyon sokan csak áthaladnak a településünkön. A tájékoztató táblán fel lehetne sorolni
azokat, a helyeket, melyeket érdemes meglátogatni. Gondolok itt pékségre, fagyizóra,
múzeumra, könyvtárra, boltra.. stb.
/17,30 órakor Vörös Sándor polgármester úr megérkezett az ülésre/
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Jó volna több helyre olyan tájékoztató táblát kitenni, mint amilyen a Sarki Csárda előtt van.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Azt gondolom, hogy két helyszín jöhetne szóba az információs tábla kihelyezésére. Az egyik
táblát a Sport utca végén lévő feljárónál, a másikat a Bagóvár bejárójánál kellene kihelyezni.
Javasolnám, hogy a 2012. évi kommunális adó terhére rendeljük meg a táblákat. A táblák
tartalmán lehetne gondolkodni.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Szerintem ne a kommunális adó terhére csináltassuk meg a táblákat, hanem azok a
vállalkozók, akik szerepelni szeretnének a táblán, járuljanak hozzá a kihelyezéséhez.
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Ha már a kerékpárútról beszélünk, javasolni szeretném, hogy a forgalomkorlátozó bakokat
pótolni kellene, nehogy büntetés legyen belőle.
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottsága tagja
Ha mégsem lesz megoldható a táblák kihelyezése a vállalkozók által, akkor az utcanév
táblákkal együtt el kell különíteni rá pénzt a költségvetésből.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Azt gondolom, hogy az Egy nap a városért program keretében a két tábla kihelyezésre
kerülhetne. A tájékoztató tartalmával azt gondolom egyet tudunk érteni, részemről egy
nyelvtani hibát javítanék a 2. oldal lap tetején a turista szó elé tennék egy jelzőt.
Mindenkinek az a vágya, illetve gondolata, hogy ezeket, a dolgokat fel kell karolni és
fejleszteni kell. A városba látogató emberek a település hírét viszik. Az elkerülő út kapcsán
Dunavecse már sok ember szemében zsáktelepülésnek tűnik, ezért kell azokra gondolnunk,
akik gyalogosan, kerékpáron és vízen közelítik meg városunkat. Ezért javasoljuk, hogy ezek
az apró fejlesztések: csónakkikötő, információs táblák kihelyezése, Csabonynál beterelő tábla
kihelyezése valósuljon meg.
Kovács Péter alpolgármester úr
A másik felvetésem a múzeumunk, ami nagyon értékes. Korábban – ha nem értek rá –
tartottam tárlatvezetést. A felnőttek mondták, bár kisebb, mint a szalkszentmártoni, mégis
sokkal aranyosabb. A Petőfi túrát járták végig, és a miénk tetszett a legjobban. Ezért is
gondoltam, hogy a Bagóvárnál és a múzeumnál is jó volna, ha meg lehetne bízni egy
személyt, aki telefonon mindig elérhető.
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Korábban a művelődési ház igazgatójának az elérhetősége volt megadva, illetve tábla jelezte a
nyitvatartási időt.
Kovács Péter alpolgármester úr
Két héttel ezelőtt semmiféle táblát nem találtam.
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Nem hozzánk tartozik. Szalkszentmártonban állandóra fel van véve egy személy, aki a
múzeummal foglalkozik. Olyan dologról ne beszéljünk, amiről azt se tudjuk, hogyan van.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Egy gondnok kellene, aki összefogja az egészet.
Kovács Péter alpolgármester úr
A táblán meg kellene jelölni azt a személyt, akit, ha felhívnak nyitvatartási időben
megmutatná a múzeumot.
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
A művelődési ház igazgatója van megbízva, havi bruttó 5.000 Ft-ért. Nem minden esetben
tudja megoldani, hogy kinyissa a múzeumot.
Kovács Péter alpolgármester úr
A szalkszentmártoni múzeum üzemeltetését sem a település önkormányzata finanszírozza.
Nekünk is fel kellene vennünk a kapcsolatot a megyei múzeummal, és segítséget kellene tőlük
kérni.
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Egyesületi ülésen több nyugdíjas felajánlotta munkáját, hogy ők szívesen és ingyen
tárlatvezetést vállalnának. Valakinek össze kellene fogni ezeket, a dolgokat, megint
eljutottunk odáig, mint amiről hónapokkal ezelőtt volt szó, csak meg kellene csinálni. Régen,
viszont ezt ők mondták, ez így működött.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Beosztással ezt meg lehetne oldani.
Kovács Péter alpolgármester úr
Kell egy olyan személy, aki ezt az egészet koordinálja.
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Azt gondolom, hogy a koordinálást munkaidőben el tudnák végezni a könyvtár dolgozói is.
Erdélyi László a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
A tavasz beálltával meg kell oldanunk a töltés és a kerékpárút szemétszedését. Több helyen
egész halmok vannak már kialakulóban. Az EuroVelo kerékpárúton több helyen rengeteg az
üvegszilánk és a lótrágya.
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Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Olyanról vitázunk, aminek nincs értelme. A gondok telefonszáma most is ki van rakva és a
megadott időpontban bárkinek, megmutatja a múzeumot. A nővérem élettársa kijavítja a
kisebb hibákat, és lenyírja a füvet.
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Már többször jeleztem, hogy a múzeum esőcsatornáját vissza kellene rakni, mert az eső mossa
a falat. Nagyon gazdátlan az épület, bár a karbantartás pénzbe kerül, de kicsi odafigyeléssel
lehetne ezen változtatni.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Javaslom a tájékoztató elfogadását.
Elnök úr megkérdezi a Városgazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a tájékoztató
elfogadásával?
A bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával?
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
A bizottságok tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

1/2012. számú (I.18.) Összevont biz.hat.
Tájékoztató a Dunavecse város turisztikai látogatottságáról

Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint a Városgazdálkodási Bizottság Dunavecse
város turisztikai látogatottságáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

II./ Napirend:
5.) h) Javaslat a HÉSZ módosítására:
a) Javaslat a dunavecsei 1401 hrsz. HÉSZ övezeti átsorolására
b) Javaslat a dunavecsei 1353 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő
hűtőházra

Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Két beadvány érkezett, mindkettő érinti a Helyi Építési Szabályzatot. Szerencsés helyzet van,
mert a szabályzat most van módosítás alatt, így ezek a módosítások megszavazhatók,
belevehetők a HÉSZ-be, ha a bizottság és a testület úgy dönt. Felmerült Véman Zoltán
kereskedelmi tevékenység végzésére alkalmas építményének övezeti besorolásának
módosítása. Mellette működtetett hasonló épület a Gksz 2 – gazdasági terület – besorolásban
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van. Emiatt javasolt, hogy az 1401 hrsz-ú épület a lakóövezeti Lfk3-ból a Gksz2 övezeti
besorolásba kerüljön.
A b) napirendi pontban a dunavecsei 1353. hrsz-ú 8655 m2 mezőgazdasági területtel
rendelkező telek tulajdonosa Tóth Arnold, mezőgazdasági terményei tárolására alkalmas
hűtőcsarnokot szeretne a tulajdonán létesíteni. Az építményre a hatályos HÉSZ alapján az
engedély megadható, azonban szomszédsági és városképi megfontolási szempontokból
szükséges a testület véleménye. A testület döntése alátámasztja az építési engedély
megadásának a lehetőségét. Az épületnek a lakóövezet közepén való elhelyezése a terület
nagyságát figyelembe véve indokolt, azonban városképileg a rendezési terv egyeztetésében
vitára adhat alkalmat.
Felkérném a két megjelent urat, hogy pár szóban ismertessék a szándékukat, azt a célt, hogy
miért is fogadjuk el ezt a két javaslatot. Szeretném, ha kitérnének arra, hogy mivel
szeretnének foglalkozni, mikor történne a beruházás és mit jelentene ez Dunavecse életében?
Véman Zoltán dunavecsei lakos
Az elképzelésünkről hoztam írásos anyagot, melyet szeretném, ha megnéznének. A Fő út 131.
sz. alatt található ingatlant 2011-ben vásároltuk meg egy bajai cégtől. Az ő általuk kért építési
engedély alapján jelen pillanatban is folyik az építkezés. Vissza nem térítendő támogatásra
lehetne pályázatot benyújtani, ehhez elengedhetetlenül fontos a gazdasági övezetbe való
besorolás. A térképen az összes szomszéd ebbe a zónába esik, csak pont ez a rész nem.
Kovács Péter alpolgármester úr
Igen, mivel amikor a besorolás történt, akkor ott még lakóépület volt.
Véman Zoltán dunavecsei lakos
Az építkezés már öt éve húzódik, nem történt semmi előrelépés ezzel kapcsolatban.
Kovács Péter alpolgármester úr
Az építési engedélyt kiadták rá?
Véman Zoltán dunavecsei lakos
Igen, 2006. évben lett jogerős.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Az összképet kell nézni, egy utca választóvonalként szerepel. Tulajdonképpen onnantól már
lakóövezet és beékelődik az épület. Emiatt a testület határozott kívánsága szükségeltetik
ahhoz, hogy a területrendezésnél ne legyen ebből probléma.
Véman Zoltán dunavecsei lakos
Ezért fordultam én is a képviselő-testület felé, mert nem szeretném, hogy bizonyos forrásoktól
ellessek, ha van rá lehetőség és mód, akkor támogatási formákat szeretnék igénybevenni.
Tevékenységi körére vonatkozóan egyelőre konkrét elképzelés a csarnok részre nincsen.
Jelenleg tranzit raktárként van engedélyeztetve. A funkcióját nem is kívánnám egyelőre
megváltoztatni, de mindenképpen olyan tevékenységet szeretnénk oda helyezni, ami nem
zavarja a környezetében élőket, gondolok itt a levegőtisztaságra és a zajvédelemre.
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Kovács Péter alpolgármester úr
El kell mondanom, hogy nem nagyon van miről döntenünk, az építési engedélyt már kiadták.
Ha megakadályozzuk az átsorolását, ez az építmény akkor is ott lesz, csak a tulajdonos nem
tudja igénybe venni a támogatásokat. Jelen esetben nincs vitára ok, és ahogy az elnök úr
elmondta szerencsés helyzetben is vannak, mivel most van folyamatban a szabályzat
módosítása. Más esetben ez Önöknek komoly költséget jelentett volna.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Azt gondolom, ha olyan tevékenységet folytatsz, akkor nem lesz gond a szomszédokkal.
Véman Zoltán dunavecsei lakos
Azért választanék én is olyan tevékenységet, ami nem zavarja az ott lakókat. Tűzvédelmi
szempontból egy betonfal épült, az ő telekhatárától el kellett hagyni 4 vagy öt métert, tehát a
homlokzat magasságát. Ez jelentősen csökkenti a zajt. Az építményre visszatérve az eredeti
rajzhoz képest szeretném a módosítását kérni a homlokzatnak, mert ez eredetileg a
honvédségnél rendszeresített modul barakk elemből készült volna. Ez a megoldás nem
esztétikus már, ide is normális arculatot szeretnénk kialakítani. Szendvics panelben
gondolkozunk, ami színben is menne hozzá.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Kérdésem, hogy a tűzi víz rendben van?
Véman Zoltán dunavecsei lakos
A környéken három tűzcsap is van 150 m-es körzeten belül.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Megkérdezem a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése?
A bizottság részéről több kérdés nem hangzott el.
Elnök úr összegezte az elhangzottakat, a Városgazdálkodási Bizottság nem emel kifogást a
HÉSZ ezen irányú módosításával kapcsolatban. Javaslom, hogy a határozat-tervezetet
javasoljuk a testület részére elfogadni.
Elnök úr megkérdezi a Városgazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A Városgazdálkodási Bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
A bizottságok tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
2/2012. számú (I.18.) Összevont biz.hat.
Javaslat a dunavecsei 1401 hrsz. HÉSZ övezeti átsorolására

Határozat
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1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint a Városgazdálkodási megtárgyalta a HÉSZban a 1401. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolását a Lkf3-ról Gksz2 övezeti besorolásra javasolja
a képviselő-testület részére módosítani.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Annyi kérésem van a kérelmező felé, hogy amennyiben érdemleges változás áll be a telephely
működésével kapcsolatban, informális jelleggel tájékoztassa az önkormányzatot. Azért is,
mert építési ügyekben az önkormányzat elég későn kap tájékoztatást.

b) Javaslat a dunavecsei 1353 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő hűtőházra

Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A másik kérelem az alkotmány utcából nyílna, egy lakóháznak az udvarán épülne egy
hűtőház. Kérdésem, hogy az engedélyeztetési eljárás milyen fázisban van?
Tóth Imre dunavecsei lakos
2010. évben elkezdtük, le akartuk adni decemberben, de visszadobták, azzal indokolták, hogy
100 m2-nél nagyobb épületnél – lakóövezetben – engedélyt kell kérni. Mind a hat gyermekem
a családi gazdaságban dolgozik. Azért szeretnénk bővíteni, hogy egész évben legyen
munkájuk.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Annyit szeretnék elmondani, hogy a hűtőház és bővítése is lakóterület közelében van.
Kérdésem, hogy a szomszédos ingatlanok tulajdonosai adták-e már hozzájárulásukat?
Tóth Imre dunavecsei lakos
A bővítésre vonatkozó dokumentumokat még nem adtuk be, a meglévő épületnél az építési
hatóság kereste meg levélben a tulajdonosokat.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Igazából minden önkormányzatnak vágyálma, hogy próbálja a lakóingatlanokat és az ipari
dolgokat különválasztani, mert abból lehet komoly probléma – gondolok itt a Haslinger Kft re, a közvetlen környezetében lakóövezet van. Viszont ezek a vállalkozások adják a
megélhetést is, ezért kétélű dologról beszélünk.
Kovács Péter alpolgármester úr
Tudni kell, hogy előbb működött vállalkozás azon a területen, ahol a Haslinger Kft. van, és
utána kezdtek ott lakóépületek épülni. Kérdésem, hogy ez a hűtőház ugye nem olyan lesz,
mint a körforgó közelében? Mert olyan hombárt nem igazán tudok elképzelni a
lakóövezetben? Kérdésem, hogy milyen magas az-az épület, amely már funkcionál?
Tóth Imre dunavecsei lakos
A szomszéd házaktól alacsonyabb.
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Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Kérdésem, hogy mekkora az épület szélessége? Azért kérdezem, mert a mérnöknek az volt a
legnagyobb problémája, hogy miért lett ez ilyen hodályalakú? Nem lehetne mellé építeni egy
kicsit tájba illeszkedő, hosszúkásabb épületet?
Tóth Imre dunavecsei lakos
Azért szeretnénk így megoldani, mivel a hűtők mellett lennének az előkészítők.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Igazából a városképi megjelenésnél a homlokzat magasság és az épület szélessége, az, ami
mérvadó.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Ez a hűtőház az utcáról nem is látszódik.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Kérdésem, hogy a hűtés milyen zajjal jár?
Tóth Imre dunavecsei lakos
Nem zajos, vízhűtéses, nem levegővel működik.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Az épület rendelkezik engedéllyel?
Tóth Imre dunavecsei lakos
Igen.
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Valóban igaz, hogy az épület nem látszik az utcáról, munkahelyteremtés szempontjából
nagyon-nagyon jó. Egyre figyeljünk oda, ha most az elején megengedjük azt, hogy ilyen
épületek épüljenek lakóövezetbe, akkor ezután bárki elő állhat ilyen kéréssel és nem
utasíthatjuk el.
Kovács Péter alpolgármester úr
Teljesen egyetértek képviselő úr véleményével, nem igazán jó dolog, hogy lakóházak között
hűtőház üzemel. Úgy gondolom, hogy az Alkotmány utca az egyetlen olyan utcánk, melyben
értékes régi házak vannak és melyeknek van helytörténeti értéke. Kettőt tudok elképzelni,
hogy valahova más hova tegyük, vagy be kell tartani az építési szabályzatban leírt
paramétereket. Ezzel a döntésünkkel precedenst fogunk teremteni. Én a magam részéről
nagyon meggondolnám, illetve az építésznek meg kell mondani, hogy olyan tervet készítsen,
ami a környezetbe illeszkedik.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A javaslatban volt egy előzetes vélemény, amely leírja, hogy az építési szabályzatunkkal nem
ellenkezik, illetve az épületnek a mérete, nagysága a HÉSZ-el nem ellentétes. Igazából az
önkormányzattól egy hozzájárulást kérnek, hogy beleillik-e a képbe van nem. Mindenki tudja,
hogy egy hűtőház a lakóépületek közé nem illik be. Mégis azt mondom, hogy az épület az
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utcáról nem látszik és ha a lakók a hozzájárulásukat adják a bővítéshez, akkor valósuljon meg
és adjon még több munkát az ott élőknek.
Erdélyi László a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Arra is kell gondolni, hogy az áru beszállítása, kiszállítása zajjal jár. Az utca végén működő
csarnok szomszédságában élőknek is vannak fenntartásaik az ott folyó tevékenység miatt. Ezt
is figyelembe kell venni, mert ez zavaró lehet a szomszédok szempontjából.
Kovács Péter alpolgármester úr
Új információt kaptam tőled, ha megfelel a helyi építési szabályzatnak, akkor mi ezzel a
dolgunk?
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
A szabályzat alapján az építési hatósági osztály elvileg ki tudja adni az engedélyt, de a
gyakorlatban azért nem adja ki, mert szomszédsági és városképi megfontolásból is hozzá kell
járulni a testületnek.
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Kb. a beépített terület 14 %-át foglalná el a hűtőház.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Egy esetben tudom támogatni, ha látom az épület rajzait. Egy olyan hűtőházat nem tudok
elképzelni oda, mint az Alkotmány utca végén. Azt gondolom, hogy egy 1100 m2-es
csarnokot ipari területre kell építeni. Én ezt nem tudom elfogadni, hogy az Alkotmány
utcában sem a Petőfi utcában, hogy ilyet építsenek. Egy esetben támogatom, ha a hűtőház úgy
fog kinézni, mint egy lakóépület.
Matula Jánosné képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Hallgatva az előző véleményeket, nekem az-az aggályom, hogy ez már egy bővítés. A
beépített terület csekély részét foglalná el. Az épületet nem találom monstrumnak, valamint
mellette szól, hogy nem utcafronton, hanem az ingatlan belsejében van az épület. Kérdésem,
hogy kijáró csak az Alkotmány utcáról nyílik?
Tóth Imre dunavecsei lakos
Ki tudnék járni a Jókai utca folytatásán is.
Matula Jánosné képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Ha meg lehet oldani, akkor ne az Alkotmány utcára járjon ki, hanem máshová, ami kevésbé
forgalmas és veszélyes a városba bejövő forgalom részére. Azért, mert munkaerőt fog
alkalmazni, - még ha családon belül is van – én a támogatására szavazok.
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
A szomszédságában van a Haslinger Kft.-nek egy telke. Mi a szándéka a Kft-nek a területtel?
Véman Zoltán dunavecsei lakos
Eredetileg egy utca jött nyílt volna a területen és a hűtőház területén is, de ez módosítva lett.
Az osztrák tulajdonosunk döntése értelmében a közeljövőben - ötéves tervben – lakóépületet
szeretne építeni, a „haslingeres” vezetők, illetve vendégek részére.
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Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Szeretném megkérdezni, hogy a működő épületnek van-e a tevékenységre működési
engedélye?
Tóth Imre dunavecsei lakos
Nincs.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Élelmiszeripari feldolgozás folyik az épületnek, ezért mindenképpen kell rá működési
engedély.
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Javaslom, hogy helyszíni bejárás után döntsön a testület. Nagyon körül kell járni ezt témát,
ezzel azt akarjuk elkerülni, hogy a tulajdonos feleslegesen ne költsön rá pénzt.
Kovács Péter alpolgármester úr
Minden szimpátiám a vállalkozóé, de az észérvek, továbbra is azok, melyet a képviselő úr
mondott.
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Javaslom, hogy az úr hozza be a kiviteli terveket, gyűjtse össze az aláírásokat. A HÉSZ-t nem
kell hozzá módosítani, az a javaslatom, hogy ha mindez megvan, akkor megadhatjuk a
hozzájárulásunkat.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Jegyző asszonytól kérdezem, hogy továbbra is fennáll, hogy az övezeti besorolást nem kell
módosítani?
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Az építési hatóságnál a kollega azt mondta, hogy olyan határozat kell, hogy az épület a
városképbe illeszkedik. A testületi ülésig rá fogok kérdezni még egyszer.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Felolvassa az előterjesztésben leírtakat.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Tehát kívülálló személyek részéről, területrendezésben adhat alkalmat a vitára. Ezt űbereli
egy grénumnak a döntése, hogy igenis ők így döntöttek és ebbe nincs kívülállónak
beleszólása.
Kovács Péter alpolgármester úr
Nem értem, hogy az előbb tárgyalt napirendnél át kell sorolni másik övezetbe, holott sokkal
kisebb a nagysága, mint a hűtőháznak.
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Pályázat miatt kéri a tulajdonos a gazdasági övezetbe történő átsorolást. Befejezni így is be
tudná.
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Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Nem mindegy a területi besorolás a szakhatósági engedélyek miatt.
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Ilyen alapon minden vállalkozót, aki nagyobb műhellyel vagy csarnokkal rendelkezik, ki
lehetne tenni az ipari parkba. A szóban forgó porta elég nagy területen van, mindenféle
előírást betartottak az építésénél. Úgy látom, hogy itt nincs miről beszélni, ha a szomszédok
beleegyeznek, akkor miért nem adja meg a képviselő-testület azt a lehetőséget, hogy amit
elkezdett a vállalkozó be tudja befejezni és tudjon adni munkát. A másik dolog az, hogy nem
látszik semmi az utcáról, a homlokzatmagasság nem haladja meg a családi házak
gerincmagasságát.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Én is azt mondom, amit a képviselő úr is mondott, hogy innentől fogva Dunavecsén mindenki
azt épít, amit akar.
Kovács Péter alpolgármester úr
Ez a döntés azt jelenti, legalábbis, ha következetesek vagyunk, hogy minden ipari engedélyt
meg kell adnunk, mert ha nem bíróság elé vihetnek bennünket.
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Legalább 15 aláírás szükséges ahhoz, hogy a bővítés megvalósuljon. Ha ők megadják, akkor
szerintem a képviselő-testület megadhatja az engedélyt.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Próbálom összegezni az elhangzottakat, ha valamit kihagynák, kérlek benneteket, hogy
egészítsetek ki. Megkérem Jegyző Asszonyt, hogy az elhangzottakból egy határozati
javaslatot fogalmazzon meg.
Azt leszögezhetem, hogy a bizottságok tagjai a munkahelyteremtés, illetve a város
gyarapodása mellett teszik le voksaikat. Az, hogy jönnek elő érvek és ellenérvek az jó dolog,
hiszen mindenki próbálja a lehető legjobb megoldást megfogalmazni, ami a lakók,
gazdálkodók, vállalkozók érdekeit képviseli. Ezek az érdekek sok esetben jelentősek lehetnek.
Nagyon nehéz a lakóövezetben bármilyen ipari létesítményt elképzelni. Javaslatba szeretném,
hogy kerüljön, az építmény homlokzat rajzának bemutatása. Jegyző Asszonytól kérném, hogy
az övezeti besorolással kapcsolatban adjon több információt. Ha ezek megvannak és
mindenhonnan pozitív visszajelzést kapunk, akkor az én magánvéleményem az, hogy
támogatom a hűtőháznak a bővítését. Felkérem a tulajdonosokat, hogy tevékenységükkel
másokat ne gátoljanak a pihenésben.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Szeretném megkérdezni az úrtól, hogy mikor tudná bemutatni a terveket? Úgy gondolom,
hogy megnyugtató dolog lenne, ha a szomszédok aláírásukkal támogatnák a bővítést.
Tóth Imre dunavecsei lakos
Holnap délelőtt beviszem. A szomszédok megkeresése nem egyszerű dolog, mondhatom azt,
hogy nagyon időigényes, hiszen nem mindenki lakik Dunavecsén.
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Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Véleményem az, hogy ezzel most ne foglalkozzunk, hiszen az építési hatóság úgy is
mindenkit meg fog keresni a hozzájárulásért. A döntést meg tudjuk hozni a következő
testületi ülésen, ha a másik két dolog rendben van.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
A javaslat úgy hangzik, hogy az ügyrendi és városgazdálkodási bizottság abban az esetben
tudja tárgyalni a január 25-i testületi ülésen Tóth Arnold és társai kérelmét, ha bemutatják a
homlokzati terveket, illetve a jegyző az övezeti besorolást megnézi, hogy így megfelel-e.
A Városgazdálkodási Bizottság megbeszéli, hogy helyszíni bejárást tart 2012. január 23-án
16,00 órakor.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Megkérdezi a Városgazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A Városgazdálkodási Bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
A bizottságok tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
3/2012. számú (I.18.) Összevont biz.hat.
Javaslat a dunavecsei 1353 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő hűtőházra

Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint a Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést úgy rendelkezik, hogy Tóth Arnold és társai kérelmét abban az esetben tudja
tárgyalni a képviselő-testület a január 25-i ülésen, ha bemutatják a homlokzati terveket, illetve
ha a jegyző az övezeti besorolást megnézi, hogy így megfelelő-e.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
/Véman Zoltán és Tóth Imre dunavecsei lakosok elhagyták az üléstermet/

III. Napirend:
5.)Egyéb ügyek
a) Javaslat a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjról szóló
26/2011. (XII.15.) számú rendelet módosítására
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Arról van szó, hogy egy bizonyos észrevétel érkezett a Kormányhivataltól korábbi
döntésünkkel kapcsolatban. Folyamatban van ennek egyeztetése, de Jegyző Asszony
elmondja, hogy ez miről is szól.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Felhívták a figyelmemet arra, hogy milyen dolog az, hogy a rendeleten belül kétféle díjtétellel
dolgozunk és kértek, hogy hozza helyre az önkormányzat. Elmondtam, hogy kétféle
helyzetről van szó, a csatornázott és csatornázatlan területek díjszabásáról, ami nem lehet
egyező, illetve tájékoztattam őket, ha ezt meg akarják változtatni, akkor a szolgáltatóval is
egyeztetni kell. Egyenlőre abba a szakaszba tettem a dolgot, hogy szeretném azt elérni, hogy
ne kelljen változtatni a rendeleten, másrészről pedig felajánlottam, hogy a szolgáltatót
megkeressük. Három hónap haladékot kértünk.
Kovács Péter alpolgármester úr
Kaptam egy megbízatást, hogy a szilárd hulladék témában írjak egy levelet, megkerestem a
levelet, de nem írtam meg. Ugyanis a levél udvarias formában íródott, szó nincs benne, hogy
megfenyegetnek bennünket. Ezért teljesen okafogyottá vált, hogy én levelet írjak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben nem kell döntenünk, mert ez csak tájékoztató volt, a
későbbiekben vissza fogunk térni rá.

IV. Napirend:
.

b) Határozati javaslat a Kék Víz program keretében a Dél-alföldi
Ivóvízminőségjavító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként

Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az előterjesztést mindenki megkapta, a határozati javaslat csak egy technikai dolog, mivel
fizetnünk nem kell.
Kovács Péter alpolgármester úr
Mi az oka, hogy azok közül a települések közül, akik a Gudmonfokról kapják a vizet, csak
nekünk nem kell fizetnünk?
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Meg fogom kérdezni attól a személytől, aki a projekt koordinátora.
Kovács Péter alpolgármester úr
Attól félek, nehogy ez miatt kihagyjanak bennünket az ivóvízminőség javításból. Javaslom,
hogy kérdezzük meg.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Felkérjük a Jegyző Asszonyt, hogy kérdezzen erre rá, ha nincs különös következménye,
hátránya, akkor természetesen nincs akadálya, hogy elfogadjuk a határozati javaslatot.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
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Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Megkérdezi a Városgazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A Városgazdálkodási Bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
A bizottságok tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

4/2012. számú (I.18.) Összevont biz.hat.
Határozati javaslat a Kék Víz program keretében a Dél-alföldi
Ivóvízminőségjavító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként

Határozat

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint a Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést úgy rendelkezik, hogy felkéri Jegyző Asszonyt, hogy kérdezzen arra rá, a
Kék-Víz program koordinátorától, hogy hozzájárulás nélkül is történik-e Dunavecsén
ivóvízminőség javítás keretében fejlesztés.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

V. Napirend:
5. c. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására a
MÁK észrevétele alapján

Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Jegyző asszony az előterjesztésben szerepeltette, hogy a MÁK észrevétele alapján kerül sor a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására. A feladatrendek és két meghatározás
került javításra. Javaslom az alapító okirat módosítását.
Vörös Sándor polgármester úr
Februárban az összes intézmény alapító okiratát módosítanunk kell a MÁK-tól kapott levél
alapján. Erről bővebben később beszélünk.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Megkérdezi a Városgazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A Városgazdálkodási Bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
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A bizottságok tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
5/2012. számú (I.18.) Összevont biz.hat.
Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására a
MÁK észrevétele alapján

Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint a Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását elfogadásra
javasolja a képviselő-testület számára.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

VI. Napirend:
5. d. Javaslat a mezőgazdasági utak fejlesztése című pályázat benyújtására

Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Korábban mindenki megkapta az előterjesztést a napirenddel kapcsolatban. A magán
véleményem az, hogy az utakra nagy szükség van, csak akkor fogom javasolja, ha plusz
pénzbe nem kerül, még ha nyerünk is. Véleményem szerint javasolhatjuk a pályázat
benyújtását úgy, ahogy az előterjesztésben szerepel. A támogatási szerződés megkötésére
csak akkor kerülhet sor, amennyiben látjuk, hogy az önerőt ki tudjuk fizetni.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Megkérdezi a Városgazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A Városgazdálkodási Bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
A bizottságok tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
6/2012. számú (I.18.) Összevont biz.hat.
Javaslat a mezőgazdasági utak fejlesztése című pályázat
benyújtására

Határozat

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint a Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és javasolja a képviselő-testület számra a mezőgazdasági utak fejlesztése
című pályázat benyújtását.
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2./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

VII. Napirend:
5. e. Tájékoztató „Dunavecse Város Járóbeteg Szakrendelő Központ
komplex kistérségi járóbeteg ellátási rendszerré fejlesztése” című
pályázat belső ellenőri jelentéséről

Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Ez a belső ellenőri jelentés nem egy ellenőri jelentés, hanem egy összefoglalás, felsorolás.
Ellenőri vélemény kettő ponton szerepel benne, az egyik a szerződés megkötésére vonatkozik,
a másik a nyilvántartásokra. Kicsit furcsának találtam, hogy most dolgozza át az egész
nyilvántartást, mikor már vége a pályázatnak. Egy-pár dolgot megemlít hiányosságként, amit
át szeretne dolgoztatni. A régi testület előtt az akkor vált ismertté, amikor a korábbi jegyző
nem írta alá a szerződést.
Kovács Péter alpolgármester úr
Teljesen egyetértek elnök asszony szavaival, amit én készített kimutatást a szerződésekről úgy
érzem alaposabb munka volt.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Mivel ez tájékoztató anyag határozatot nem kell róla hoznunk, de megjegyzésként ott
szerepelhet, hogy nem igazán vagyunk megelégedve a jelentés tartalmával.
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja
Véleményem szerint a kistérségnek kellene írni levelet és tájékoztatni arról, hogy nem
vagyunk megelégedve a belső ellenőri beszámolóval.
Vörös Sándor polgármester úr
A pályázat lezárásakor kellett az önkormányzatnak egy könyvvizsgáló fogadnia. A
pályázatban benne volt a jelentés ellenértéke, a 400 ezer forint + ÁFA. A belső ellenőri
jelentésnek azért kellett születni, mert a könyvvizsgáló kérte, hogy legyen belső ellenőrzés,
még mielőtt a munkáját megkezdi. Tehát ez mellett a jelentés mellett készülni fog egy
könyvvizsgáló jelentés is.
/Vass Imre elhagyta az üléstermet, jelen van a Városgazdálkodási Bizottság részéről 5 tag/
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A következő napirendi pontnál ki fog derülni, hogy nem ezért kérte a könyvvizsgáló. Tegnapi
nap felhívta Jegyző Asszony a belső ellenőrt, aki elmondta, hogy minden uniós pályázatot kell
belső ellenőrrel vizsgáltatni. Át is térhetünk a következő napirendi pontra.

VIII. Napirend:
5. f) Tájékoztató a 2012. évi belső ellenőri normatíva változásáról
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Kimutatta a belső ellenőrzéssel megbízott cég, - amit már korábban is jelzett – hogy a belső
ellenőrzésre fordítandó normatíva ebben az évben csökkeni fog. Emiatt tételesen kimutatta,
hogy melyik megbízásunk mennyibe kerül. Természetesen a témára és az ellenőrzési napokra
vonatkozóan. A jelentésben ranghely csere történt, a mi döntésünkben más volt a sorrendünk.
Nevezetesen az iskola került az utolsó helyre, mivel nem tudtuk, hogy mi lesz a sorsa. A belső
ellenőr ezt tette az első helyre. Én a magam részéről ezt az egyet törölném el és a
különbözetet felvállalnám.
/Erdélyi László kiment az ülésteremből, jelen van az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részéről
3 tag/
Kovács Péter alpolgármester úr
Tudomásul vesszük, hogy 30 %-kal csökkent a normatíva és 2 %-kal emelkedett az ÁFA. Ha
jól számolom ez csak 32 % és nem 50 %. Tehát a 68 %-ot kell megcsinálni, így a 68 és 75
százalék között különbözetet vagyok hajlandó kifizetni.
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja
Az a baj, hogy minden vizsgálat egy kategóriába tartozik, függetlenül a kaliberétől.
Vörös Sándor polgármester úr
Úgy kellene a javaslatot megfogalmazni, hogy a normatíván felül ekkora összeget vállalunk.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A javaslatba akkor azt szerepeljen, hogy 450 ezer forintba javasoljuk megvalósítani a három
célt. Úgy ossza be az ellenőrzési napokat, hogy férjen bele a három cél ellenőrzése.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Megkérdezi a Városgazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A Városgazdálkodási Bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
A bizottságok tagjai 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
7/2012. számú (I.18.) Összevont biz.hat.
Tájékoztató a 2012. évi belső ellenőri normatíva változásáról

Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint a Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és úgy határoz, hogy 450 ezer forintba javasolja megvalósítani a három célt.
A belső ellenőr úgy ossza be az ellenőrzési napokat, hogy férjen bele a három cél ellenőrzése.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
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/Erdélyi László visszaérkezett az ülésterembe, jelen van az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
részéről 4 tag/

IX. Napirend:
Képviselői tiszteletdíjak megbeszélése

Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A tiszteletdíjat csökkentettük a múlt évben április 1.-től december 31-ig. A januári számfejtés
még mindig a csökkentett díjat tartalmazta, ami ellentétes a rendelettel. Én a magam részéről
javaslom, hogy erre az évre is a csökkentett tiszteletdíjat kapjuk.
Kovács Péter alpolgármester úr
A magam részéről egyetértek a csökkentéssel, ha kapok olyan komoly feladatot, mint az
elmúlt évben, akkor 10 %-ról hajlandó vagyok lemondani, ha nem kapok, akkor 20 %-ról.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A rendeletmódosítás ugyanolyan formában kellene elfogadnunk, mint akkor csak a határidőn
kellene módosítani.
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az én véleményem az, hogy nem kellene hozzányúlni, maradjon az eredeti rendelet.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Én úgy érzem, hogy a kisebb számú testület hatékonyabb testület. Úgy érzem bármilyen
kérdésben oda teszi mindenki magát, ha valamit tenni kell, intézni kell senki nem azt nézi,
hogy az neki mennyibe kerül. A ciklus végén fog igazából kikristályosodni, hogy mit tettünk.
Én úgy érzem, hogy ez egy elég aktív testület, jó volna, ha ez így is maradna. Képviselő úrnak
abban igaza van, hogy ez egy gesztus, a csökkentésnek számottevő megtakarítása nincs.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a tiszteletdíjról bárki önként is lemondhat.
Kovács Péter alpolgármester úr
Szeretném összehasonlítani a képviselői munkát, én három ciklusban voltam polgármester.
Ennek a testületnek a munkája, mind órában, mind aktivitásban – szakmailag – a korábbi
testület meg sem közelítette. Javaslatom az, hogy a testület tagjai kapják meg az eredeti
tiszteletdíjukat, a saját tiszteletdíjam felől én rendelkezem.
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Javaslom, hogy az Alpolgármester úr sem mondjon le a tiszteletdíjából semmit se. Ha úgy
látjuk, hogy rosszul alakul a jövő évi költségvetés, valamit tenni kell, akkor az egészről is
hajlandó vagyok lemondani.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A véleményekből az derült ki, hogy a tiszteletdíjakat ne csökkentsük, ebben az esetben nem
kell tennünk semmit, mivel január 1-jétől a rendelet értelmében visszaállt az eredeti állapot.
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Az összevont bizottsági ülésen több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, az ülés bezárásra
került.
Kmft.

Halászné Kovács Éva
Képviselő
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

Vasaji László Arnold
Képviselő
Városgazdálkodási Bizottság elnöke
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