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Készült a bizottság 2011. április 20-án megtartott üléséről 
 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
Halászné Kovács Éva a bizottság elnöke, Banyári István, Vasaji László Arnold képviselők, a 
bizottsági tagok, Matula Jánosné képviselő asszony és Aranyi János Gábor képviselő úr 
 
Meghívottak: 
Vörös Sándor polgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Kovács Péter alpolgármester, Ginál 
Róbert gazdálkodási csoportvezető, dr. Harmos István intézményvezető főorvos, Horváth 
Péter a Dunavecsei Mezőgazdasági ZRt. ügyvezetője, Proksa Antal KFKI értékesítési 
menedzsere 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, Erdélyi 
László bizottsági tag jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni.  
Javasolta, hogy a 2011. április 27-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat tárgyalja 
meg és véleményezze a bizottság: 
 

1.)  I. negyedéves költségvetési rendelet módosítása  
2.) Internationale Ambulance Service Kft. kimutatása a költségek alakulásáról  

                  (Központi ügyelet) 
3.) Haszonbérleti szerződés módosítása (Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt.) 
4.) Járóbeteg szakrendelő létszámra vonatkozó kimutatása 
5.) KFKI ajánlata (telefonközpont) 
6.) Violin Művészetoktatási Intézmény támogatási kérelme 
7.) 2011. évi ÖNHIKI pályázaton való indulás megvitatása 
8.) Pályázat kiírása üzlethelyiségre 
9.) Egyéb ügyek 

      
 
A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
  
1./ Napirend: 
     I. negyedéves költségvetési rendelet módosítása  
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A költségvetési rendelet módosítás mindannyian átnéztük, részletezve is van, ezekről a 
tételekről mi már döntöttünk. Javaslom a módosítás elfogadását. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 
 
38/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
I. negyedéves költségvetési rendelet módosítása  
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet I. negyedéves 
módosítását és azt a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
2./ Napirend: 
     Internationale Ambulance Service Kft. kimutatása a költségek alakulásáról  
     Központi ügyelet) 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A Kft. kimutatta azt, hogy mennyi bevétele keletkezik, mennyi a havi ráfizetése, mennyi 
kifizetése keletkezik. A mai napig nem fizették be az elmaradt bérleti díjat, ami 1.500 ezer 
forint. Ez a költség nem keletkezett nála, mert nem is fizette meg.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság elnöke 
Mi fizetünk a Kft-nek? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Igen, havi 703 ezer forintot.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy kompenzációs számlát küldjünk a részükre.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egyetértek a képviselő úrral, addig kell ezt megcsinálni, míg a szerződésük él.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy a következő számlából a tartozást le kell vonni, készíteni egy kompenzációs 
számlát.  
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Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Eddig vártuk, hogy reagáljon a felszólító levélre, hogy miért nem fizette meg a szerződésben 
leírt költséget.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Lehet, hogy arra fog hivatkozni, hogy nem látja el a feladatot, mert nincs kifizetve. Erre is jó a 
kompenzációs számla. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Meg kell mindenkinek értenie azt, hogy nem túl fényes a helyzetünk, ne lehet finomkodni. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Véleményem az, hogy javasolja a bizottság, hogy a kompenzációs számlát állítsa ki a soron 
következő számlaadáskor.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Csak egy kompenzáló levelet kell megírni. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A beszámolójába a Kft. leírja, hogy a szerződés lejárta után nem kívánja tovább csinálni az 
orvosi ügyeletet. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság elnöke 
Ami ebben az egészben jó volt az-az, hogy az orvosok egy kicsit észhez tértek és most már 
mindenki tudja, hogy mennyiért kell itt dolgozni. Hozzáteszem Dunaújvárosban 1200-1300 
forintért is ügyelnek orvosok.  
 
Ki kell találnunk a rendelőre valamit, körbe kell járnunk a jogi lehetőségeket azt illetően, 
hogy nonprofit Kft.-t hozzunk létre. Meg kell nézetni hozzáértővel, a költségek szempontjából 
ez mindenképpen előnyös lenne. Lehet, hogy ha lenne az önkormányzatnak egy nonprofit 
Kft-je, akkor az önkormányzat intézményeinél felmerült ÁFA-t vissza tudná igényelni. Éves 
szinten nagyon sok pénzt megtakaríthatnánk ezzel. Merem azt mondani, hogy a 
költségvetésünkbe sem lenne hiány, mert az ÁFA visszaigénylése ezt megoldaná. Az új 
szakrendelőnél az üzemeltetést is a Kft-n keresztül kellene megoldani.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Éves szinten mennyi ÁFA-t kell befizetnünk az államnak? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Csak hozzávetőleg tudom megmondani kb. 20-30 millió forint között van.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság elnöke 
Az orvosi ügyelet üzemeltetését a Kft.-n keresztül tudnánk működtetni, ha azt mondjuk, hogy 
a szakrendelőt nem tesszük külön nonprofit Kft-vé.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ezt a következőképpen lehet, nyilván nonprofit Kft. esetén 100 %-os önkormányzati tulajdon 
lenne. Ebben az esetben az ügyvezetőt a képviselő-testület választja, csak annyi a különbség, 
hogy ő nem közalkalmazott lesz. Ebben az esetben pályázatot kell kiírni. 
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Banyári István képviselő, a bizottság elnöke 
Nem kell meghirdetni, mi meghatározhatjuk, hogy ki szeretnénk ügyvezetőnek. Javaslom, 
hogy ezt az irányvonalat nagyon alaposan járjuk körül 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A felvetés első hallásra nagyon jónak tűnik, de megkérdezem a gazdálkodási 
csoportvezetőtől, hogy az összes olyan dolgot, ami ÁFA körös, tudjuk e futtatni jogszerűen a 
Kft-be?  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A véleményem az, hogy meg kell bízni ezzel egy hozzáértőt. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a bizottság bízzon meg, hogy szakemberektől kérjek a nonprofit kft. 
létrehozásának módjáról, lehetőségéről állásfoglalást. A májusi testületi ülésen az anyagot 
meg tudnánk tárgyalni. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Összefoglalva az elhangzottakat a bizottság javasolja, hogy kompenzációs számlát küldjön a 
gazdálkodási csoport az Internationale Ambulance Kft. részére és addig nem fizessen részükre 
pénzt, ameddig a tartozásuk le nem jár. Továbbá a bizottság megbízza a Polgármester urat, 
hogy kérjen állásfoglalást szakemberektől a nonprofit Kft. létrehozásának lehetőségeiről, 
valamint keressen fel egy hasonlóan működő Kft.-t tapasztalatszerzés céljából. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 
 
39/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Internationale Ambulance Service Kft. kimutatása 
 a költségek alakulásáról  
(Központi ügyelet) 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta az Internationale Ambulance Service Kft. 
kimutatását a költségek alakulásáról. A bizottság javasolja, hogy a gazdálkodási csoport 
küldjön egy kompenzációs számlát az említett Kft. részére és addig nem fizessen részükre, 
amíg a tartozásuk le nem jár. 
 
2./ A bizottság továbbá megbízza Polgármester urat, hogy kérjen állásfoglalást 
szakemberektől egy önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozásának lehetőségeiről, 
valamint tapasztalatszerzés céljából keressen fel egy hasonlóan működő Kft.-t.  
Határidő: 2011. május 20. 
Felelős: Vörös Sándor polgármester 
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3./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
- Vörös Sándor polgármester 
 
 
3./ Napirend: 
     Haszonbérleti szerződés módosítása (Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt.) 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A földbérleti szerződésmódosítással kapcsolatban kérdések merültek fel bennem. Nekem az 
volt a furcsa, hogy 66 aranykorona szerepel a megállapodásban, korábban 2009. évben 497 
ezer forint volt a bevétel, míg 2010. évben 734 ezer forint. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Ez nem az összes terület. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Szeretném megkérdezni, hogy ez hogyan van, most csak egy része kerül megemelésre? 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Ezek a területek nem lettek meghosszabbítva, ezért kerül most sor a meghosszabbítására, a 
többi terület korábban már módosítottuk.  
 
Horváth Péter a Dunavecsei Mezőgazdasági ZRt. ügyvezetője 
A tisztánlátás kedvéért, - ha kérik – kimutatást készítünk a területekről és azok szerződéses 
időpontjairól.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, ha egy kínálkozó beruházás indokolttá tenné, és szükségünk lenne a bérbe adott 
területre, akkor ki tudjuk-e venni a határidő lejárta előtt? 
 
Horváth Péter a Dunavecsei Mezőgazdasági ZRt. ügyvezetője 
Ha nagy beruházás a tét, akkor közös megegyezéssel a földbérleti szerződést meg lehet 
szüntetni – a kialakult helyzetet a ZRt. figyelembe veszi.  
 
/Horváth Péter úr kiment az ülésteremből/ 

 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tehát a cégvezető úr elmondása szerint azért ennyi aranykorona szerepel a szerződésben, 
mivel csak ezt a szerződést kell módosítani. A kiküldött levélben tájékoztattak bennünket, 
hogy felemelik a bérleti díjat. Javaslom a szerződés módosítását. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
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40/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Haszonbérleti szerződés módosítása  
(Dunavecsei Mezőgazdasági ZRt.) 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a Dunavecsei Mezőgazdasági ZRt. 
haszonbérleti szerződésmódosítás című beadványt és azt a képviselő-testület számára 
elfogadásra javasolja 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
4./ Napirend: 
     Járóbeteg szakrendelő létszámra vonatkozó kimutatása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kérésünk az volt a főorvos úr felé, hogy az ellenőrzési jelentésben volt egy olyan pont, 
hogy a járóbeteg szakrendelő az engedélyezett keretét túllépte időszakosan. Erre kaptunk egy 
számszaki és egy szöveges kimutatást, ami alapján hónapokra bontva kimutatták a létszámot. 
Látható, hogy ez a túllépés október hónapig tartott, miután a Kft. átvette a központi ügyelet 
működtetését már nem jelentkezett. A kimutatás december hónapig történt, bízom benne, 
hogy ebben az évben nem történt túllépés.  
 
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
A kimutatásban látszik, hogy voltak megbízásos dolgozók, külsősök, akiket 2-3 hónapra 
alkalmazni kellett. Figyelembe kell azt is venni, hogy az ügyelet hullámzása is kihat ránk. 
Hiába vigyáztunk a létszámra, ha az ügyelet több órát használt fel. Ez tőlünk független 
események láncolata. A másik dolog az volt, hogy ki volt és van jelenleg is hegyezve a 
létszám, hogy ha szakember esik ki, akkor megállt az a szakrendelés. Ezt úgy próbáltuk 
megoldani, hogy a nyugdíjast behívtuk helyettesíteni a tartósan betegállományba lévő dolgozó 
helyére. Plusz hozzájött az is, hogy amit előző évben végrehajtottunk létszámleépítést az 
átnyúlt egészen májusig, akkor ment el 2 dolgozó, tehát az ő óraszámuk még mindig terhelte 
ezt az évet. Azt meg tudom ígérni, hogy ezt igyekszünk betartani, és most kaptunk egy 
nagyobb mozgásteret, de az még mindig ott lebeg felettünk, hogy ha olyan ember esik ki, akit 
nem tudok pótolni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nem értem, ha egy ember kiesik a munkából, pl. betegállományba megy és helyettesíteni kell, 
azzal nem emelkedik a létszám. Tehát az állományi létszám növekszik, de a dolgozói nem. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Betegállománynál 15 napig terheli a pótmunkaerő a létszámot. Csak a betegállománynál igaz 
az, aki helyettesít nem terheli a létszámot..  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Az adminisztrátor a kimutatás elkészítése után eljött hozzám és egyeztettük a létszámot. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A tájékoztatót köszönjük, kérjük, hogy a jövőben megfelelőn odafigyelve gazdálkodjanak a 
létszámmal. A rendelőintézet létszáma és egyéb dolga a jövőben további tárgyalást igényel. 
 
Elnök asszony megkérdezi, hogy ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül egyetértet a 

tájékoztató elfogadásával.  

 

 
5./ Napirend: 
     KFKI ajánlata 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Mai nap érkezett meg az ajánlat, egy picit kevés volt az idő az anyag átnézésre. Ezért kérem, 
magyarázza el, hogy a két szám mit tartalmaz. 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Két dologról szól az ajánlatom, mint ahogy a múltkor megbeszéltük. Egyszer van az eszközök 
lízing szerződése – ez van a mellékletben – erre van az Unicredit Banknak ajánlata. Ez a 
havidíjas rész, csak az eszközöket tartalmazza, 3 éves futamidőre, amiután az Önök 
tulajdonában kerül – ahogy ez kérésként elhangzott. A másik a szolgáltatási és karbantartási 
díj ezekre az eszközökre, merthogy a bank azt köti feltételnek, hogy arra mi egy szolgáltatást 
nyújtsunk ez alatt a futamidő alatt. Tehát ez a kettő összeadódik.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ez volt a kérdés, tehát összesen 342 ezer forint lenne havonta. Ha a lízingdíjat kifizetjük, 
akkor ez fölött a szolgáltatási díjat – 138 ezer forintot – is ki kell fizetnünk.  
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Ez a pénzügyi szervezetnek a kikötése volt. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az ajánlati és lízingszerződésnél 3-3 ajánlat szerepel. Kérdésem, hogy a szakrendelőnél a 
41.167 forinthoz hozzájön egy 47.958 Ft lízingdíj, ez külön is kezelhető? A kérdés lényege 
az, hogy ez soronként szétbontható-e vagy nem bontható szét? 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Ez a lízing ajánlat a pénzügyi szervezet tájékoztatása szerint nettó 3 millió forintig tartható.. 
Azt gondolom, hogy egy tételnél ebben az esetben nem tud lízinget adni. Egyébként 
elképzelhető, hogy ad 3 millió alatt is, de nem ilyen feltételekkel. Mi arra is nyitottak 
vagyunk, ha Önök szereznek egy olyan céget, aki lízingbe adja Önöknek, mi eladjuk neki és 
tőle lízingelik.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, ha nem vásároljuk meg, viszont a szakrendelőbe kell az új központ akkor ez a 41 
ezer forint havi díj marad, és akkor nem lesz a tulajdonunkban 3 év múlva? 
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Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Nem marad, mert ez csak a szolgáltatási része. Vagy meg kell venni vagy bérelni kell, viszont 
akkor nagyságrendileg ott lesz a 90 ezer forintnál a havi díj összege – úgy ahogy az eredeti 
ajánlatban is volt. A múltkor jogos volt az igényük, hogy magas az ára az eszközöknek. A 
mostani ajánlatban látszik, hogy az 1.675 eFt helyett – csak a szakrendelőről beszélek – 1.443 
eFt az ajánlatunk, tehát 230 ezer forintot leengedtünk belőle. Ezt az árat tudjuk tartani 
szolgáltatási konstrukcióban is.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Nekem nagyon magasnak tűnik a wifi-re az ajánlat.  
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Igen, ennek van egy nagyon magas munkadíja. Úgy terveztük, hogy igazán ez akkor 
költséghatékony, ha a Hivatalba egy komoly rutert leraknánk, ami menedzselni tudná a 
beszédforgalmat és az Internet forgalmat is. A terveink úgy születtek meg és a felmérést úgy 
csináltuk, hogy itt a központban lennének a telefonvonalak, központilag itt lenne egy 
szélessávú Internet, amit a ruterrel szétosztanánk a telephelyek felé.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Tehát az iskolában, óvodában, könyvtárban, szakrendelőben és a hivatalban internet és telefon 
előfizetésre nem lenne szükség, hanem innen a központból szétdob mindent ez az eszköz. A 
hívószámok továbbra is hívhatóak maradnak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Lehet-e tudni azt, hogy ezzel mennyi előfizetési díjat spórolnánk meg? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nem számoltunk ennek még utána. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én a karbantartási díjakat sokallom. Az én véleményem az, hogy ezek a havidíjak el vannak 
rugaszkodva. Ezeket, a rendszereket nem igen kell karbantartani, mivel nem romlanak el. 
Kérdezem a főorvos úrtól, hogy az elmúlt öt évben kellett-e hozzányúlni a központhoz? 
 
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Nem kellett.  
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Mi ezért a díjért vállaljuk, hogy teljesen ingyenes kiszállunk és megjavítjuk az elromló 
alkatrészt. Semmit sem számlázunk ki, ez is benne van az átalányban. Ezeket, a szolgáltatási 
szinteket lehet akár időben, akár szolgáltatási szintben is csökkenteni, így csökkenhet az ár is. 
Úgy gondolom, hogy egy minimális szolgáltatási szinten 25 %-os karbantartási díjat 
nagyságrendileg el lehet érni. Abban az esetben mi nem biztosítjuk az anyagot.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ezek a központok nem arról híresek, hogy elromlanak.  
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Önök dönthetnek úgy is, hogy ezt a kockázatot bevállalják. 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, hogy akkor a csökkentés után mennyi lenne a havidíj? 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Úgy gondolom, hogy 75 – 80 ezer forint nettóra le tudom vinni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Sajnos az önkormányzat az ÁFA-t nem tudja visszaigényelni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Összeadtam és így a központ 300 ezer forint lenne havonta.  
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Igen, 3 éves szerződéssel, utána az eszköz az Önök tulajdonába kerül és utána dönthetnek 
arról, hogy hosszabbítunk-e karbantartást vagy nem hosszabbítunk.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy az említett 70 ezer forintba mit vállalnak? 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Egyszer a rendelkezésre állást, a meghatározott időn belüli hibaelhárítást anyag nélkül.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Nagyon sok a havonta fizetendő összeg.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én az egészet úgy nézem, hogy mi az, ami a legfontosabb most – ez a szakrendelő. Ennek az 
anyagköltsége 1,5 millió forint.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ez igaz, de nekünk attól még ott marad a 2,4 millió forint kötbér.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ha a másik oldalát nézzük, akkor Internet- és telefon előfizetést is spórolunk, ezzel 
csökkenthetjük a költségeket. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Azzal a csökkentjük a költségeket, ha az intézmények egymás között ingyen beszélhetnek. 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
A hivatalba és a szakrendelőbe lesz egy Alcatel központ egységes hívószám mezővel, 
mellékként hívjuk egyikről a másikat. A mobiltelefon átirányítható, mind a két telephelyen 
van GSM adapter és ha flottán belül telefonálnak akkor ingyenes.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A munkaügyi nyilvántartás miatt szélesíteni kellett az Internet sávot 15 megabitesre.  
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Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Ami ezen a wlanon nem biztos, hogy átmegy az a fax. Azokon a helyeken, ahol használják a 
fax készüléket érdemes lenne analóg fővonalat meghagyni. A Hivatalban a faxolás gond 
nélkül működni fog, a végpontokon nem biztos, hogy ez sikerülni fog. 
 
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
A szakrendelőbe szükségünk volna 2 bejövő vonalra és egy faxvonalra.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Az anyagban a műszaki tartalom nem volt elég világos számomra, ezért kérnék egy kis 
felvilágosítást. 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Először volt egy februári ajánlat, aminek csak az árát változtattuk meg, a műszaki tartalom 
változatlanul maradt. Oda terveztünk 2 db ISDN2 alapcsatlakozást, ami 4 beszélgetési 
lehetőséget tartalmaz és még két analóg fővonali csatlakozást, összesen 6 kimenő vagy bejövő 
irányú beszélgetést terveztünk.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Akkor ez négy darab előfizetést jelent? 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Ez azt jelenti, hogy ilyen fővonal fogadására képes, ez előfizetést akkor jelent, ha a 
szakrendelőben Önök valamelyik szolgáltatótól ezt megrendelik. Ha az itteni központot 
kötjük össze a leendő alközponttal, akkor ott nincs előfizetés, mi ezeket, a fővonali 
csatlakozásokat innen tápláljuk meg. Azt kell eldönteni, hogy az intézmények és a hivatal 
összesen hány fővonali beszélgetést tervez. Úgy kell tervezni, hogy össze kell adni a mostani 
lehetőségeket és annak kell venni a 60 %-át, így sokkal jobb a kihasználtsága.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Jelenleg 8 fővonalunk van. 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
A javaslatom, hogy 3 ISDN2 kell ide, ami hat beszélgetési lehetőség és egy GSM adaptert 
tartalmaz a hivatalban és a szakrendelőben. A kimenő hívásoknál van egy jelentős 
megtakarítás, mert általában 30 %-ára esik vissza a költség. Ha kedvező a csomag, akkor ez 
még kedvezőbb lehet, valamint a telephelyek között ingyen beszélgetésre van lehetőség. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
A wifi mit jelent? 
 
Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
A wifi vezeték nélküli összeköttetést jelent, a hivatal tetején lenne egy átjátszó és ez menne az 
iskola, a könyvtár és a szakrendelő irányába. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Ha jól értem, akkor költséghatékony, ha a hármat együtt kezeljük. Tehát úgy nem célszerű, 
hogy a szakrendelőt és a hivatalt külön kezeljük.  
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Proksa Antal a KFKI értékesítési menedzsere 
Ha a wifi-t nem csináljuk meg, abban az esetben lesz két modern központ a két telephelyen 
egymástól teljesen függetlenül és az eddig elmondott költséghatékony megoldásokat nem 
tudják igénybe venni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Összefoglalnám az elhangzottakat, az ajánlatban szerepel egy bruttó 138.581 Ft-os havidíj 
karbantartásra. Ha minimális karbantartást választunk, akkor ennek a 75 %-át kell fizetnünk, 
azaz 103.905 Ft-ot. A lízing ajánlat pedig 252 ezer forint, ehhez hozzáadjuk a karbantartási 
szolgáltatási díjat, így összesen 356 ezer forint. A kapott információ szerint 3 telefon 
előfizetést és 3 Internet előfizetést tudunk megszűntetni az így kapott összeget mínuszoljuk és 
megkapjuk a fizetendő összeget.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ne felejtsük el, hogy 3 év után az önkormányzaté lesz az eszköz és utána nem kell 
karbantartásért fizetni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az a baj, hogy azt nem tudjuk kimutatni, hogy az intézmények között mennyi volt a 
beszédforgalom.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ebben a kérdésben nagyon gyorsan kell döntenünk, mert a megrendeléstől számított 4-6 hét a 
beszerelés.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megköszönöm Proksa úrnak, hogy eljött hozzánk és szóbeli kiegészítést adott, értesíteni 
fogjuk a döntésünkről. 
 
/Proksa Antal úr kiment az ülésteremből/ 

 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nyilván egy csomó spórolási lehetőség van benne, ami egyéb kiadásainkat csökkenti – ezt 
most saccolni tudjuk. A másik dolog, hogy havi 200-300 ezer forintról van szó, amit a 
költségvetésünkbe be kell állítani. Erre javaslatot kell tenni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Nem kell annyit beállítani, hiszen 120 körüli összeget most is fizetünk, ezért csak 80 ezer 
forintot kell beállítani.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Veszélye is lehet, hiszen olcsóbb lesz a telefonálás, ezért a dolgozók többet is fognak 
telefonálni. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Erre jó a PIN-kód,  mert így  ellenőrizhető, hogy ki mennyit telefonál.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A véleményem az, hogy ne lízingeljünk idős központokat sok pénzért.  
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Meddig él a kötelező karbantartás? 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Három évig.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a csökkentett szolgáltatási díjjal fogadjuk el az ajánlatot, valamint kérjük a 
gazdálkodási csoportvezetőt, hogy készítsen kimutatás a megszűntetésre kerülő telefon- és 
Internet előfizetés díjairól – a tisztánlátás kedvéért.  
  
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
41/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Telefonközpont ajánlat (KFKI) 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a KFKI telefonközpontra vonatkozó 
ajánlatát. A bizottság javasolja a képviselő-testület számára csökkentett szolgáltatási díjjal 
elfogadni az ajánlatot.  
 
2./ A bizottság felkéri a Gazdálkodási Csoportvezetőt, hogy készítsen kimutatást azokról a 
telefon- és Internet előfizetési díjakról, melyek a jövőben megszűntetésre kerülnek. 
Határidő: 2011. április 27. 
Felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
 
 
6./ Napirend: 
     Violin Művészetoktatási Intézmény támogatási kérelme 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Korábban már elhatároztuk, hogy a Violin Művészetoktatási Intézményt támogatni kívánjuk 
és kértük az Igazgató Asszonytól, hogy kitöltve küldjék vissza alapítványuk adatlapját. 
Megjegyezni kívánom, hogy az adatlapot nem jól töltötte ki az Igazgató Asszony. A 
kérelemben szereplő 210 ezer forint igényükkel egyetértek, a támogatás a bevételük 
kiesésének pótlására szolgál, amely rászorult gyermekek miatt történt. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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42/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Violin Művészetoktatási Intézmény támogatása 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a Violin Művészetoktatási Intézmény 
alapítványa által benyújtott támogatási kérelmet. A bizottság 210.000 Ft támogatási összeget 
javasol, melynek célja az intézmény bevétel kiesésének pótlása – a rászorult gyermekek 
művészetoktatása.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
7./ Napirend: 
     2011. évi ÖNHIKI pályázaton való indulás megvitatása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az ÖNHIKI pályázaton való indulásról készített határozattervezet minden bizottsági tag 
megkapta. Javaslom, hogy amennyiben megfelelünk a feltételeknek a pályázatunkat nyújtsuk 
be.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
43/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
2011. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság abban az esetben javasolja a képviselő-testület 
számára az ÖNHIKI pályázat benyújtását, ha az önkormányzat megfelel a pályázati 
feltételeknek.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
8./ Napirend: 
     Pályázat kiírása üzlethelyiségre 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A tervezettel kapcsolatban több észrevételem is van. A szövegben szerepel egy mondat a 
KSH által megállapított infláció mértékével növeli a bérleti díjat az önkormányzat. Ezt a 
mondatot ki kellene venni, mert ez nem mindig így szokott történni. Egységesnek kell lenni a 
többivel. Véleményem szerint az egyéb költségeknél nem kell forintosítani, mivel ott a 
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ténylegesen felmerült költségek kerülnek szétosztásra. Ha konkrét összeg mondunk, akkor az 
megint más lesz, mint a többi bérlő szerződése.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint úgy szerepeljen benne, hogy a tényleges költség rá eső részét fizeti meg 
a bérlő. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
44/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Pályázat kiírása üzlethelyiségre 
             H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Pályázat kiírása üzlethelyiségre című 
előterjesztést és az alábbi módosításokkal javasolja a közzétételt: 
- „KSH által megállapított infláció mértékével növeli a bérleti díjat” mondat szövege törlésre 
kerül, valamint az 
- egyéb költségeknél ne forintosított összeg szerepeljen, hanem a „tényleges költség rá eső 
része” kerüljön megállapításra.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
 
9./ Napirend: 
     Egyéb ügyek 

a) Május 1-jei rendezvény közterület-foglalási díjbevétel odaítélése 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Május 1-jén két rendezvény kerül megtartásra, a dunaparton a megszokott fogathajtók 
bemutatója és a Zrínyi utcában a Petőfi Sándor Általános Iskola majálisa. Az osztályok a 
gunniess naphoz hasonlóan sátrak alatt árusítanának szendvicseket, süteményt, üdítőt, lángost, 
hamburgert és hot-dogot. A bevételt az iskola udvarának rendezésére kívánják fordítani. Ezen 
kívül lesznek idegen árusok is mindkét helyszínen. Javasolni szeretném, hogy a Zrínyi 
utcában árusítók által megfizetett helypénzt az iskola alapítványa kapja meg, ezzel 
támogatnánk a térkő megvásárlást. Korábban született már hasonló döntés e cél érdekében.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egyetértek a támogatásukkal.  
 
Vasaji László képviselő, a bizottság tagja 
A véleményem az, hogy olyan határozatot kellene hoznunk, amely hosszú távra nemcsak erre 
az alkalomra szólna. 
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy miért nincs mindkét rendezvény a dunaparton?  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az egész úgy indult, hogy szombaton lett volna az iskolai rendezvény, de mivel azon a napon 
ballagások vannak országszerte, ezért helyeződött át a következő napra.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Akkor is az a véleményem, hogy nem kellene szétválasztani a két rendezvényt.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Bennem az fogalmazódott meg, hogy miért kell különféle árusokat meghívni, mikor lesz 
elegendő étel és ital az osztályok jóvoltából. Így az ő bevételük is több lenne.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az első SZMK ülésen én is részt vettem, ahol a következők hangzottak el: lesz színpad 
felállítására kerül sor az iskola udvarban, mobil közlekedési park lesz felállítva a betonos 
focipályán, a sportcsarnokban kispályás labdarúgó mérkőzés kerül megtartásra.  
 
Vasaji László képviselő, a bizottság tagja 
Én egyetértek a két helyszínnel. A fogathajtók külön örültek annak, hogy a másik rendezvény 
a Zrínyi utcában kerül megrendezésre. Véleményem szerint kulturáltabban meg lehet csinálni 
az utcában az ételek, sütemények árusítását.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Másként indult a két rendezvény, a jellegét és a célját kell megnézni. Nem akarták azért 
megszüntetni a rendezvényt, mert rossz időpontra lett kitűzve. Úgy kell a rendezvényhez 
hozzáállnunk, hogy minden jó legyen.  
 
Vasaji László képviselő, a bizottság tagja 
Nem úgy indult a dolog, hogy Dunavecse Város Önkormányzata által megszervezett majális, 
hanem a lovasok szervezték a saját maguk részére. Mi központilag nem szerveztünk semmit. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ez nem igaz, mert a művelődési ház munkatervében benne van a Május 1-jei rendezvény.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Egy pár szót szeretnék elmondani, hogy mi az, amit a Május 1-jével kapcsolatban az 
önkormányzat vállalt: sörpadok bérlését, a mobil KRESZ-parkot mi vontatjuk haza, a lovas 
pálya körbekerítését az önkormányzat végzi, a hangosítást ugyancsak, a kupákat az 
önkormányzat fogja megvásárolni, a lovasok reggelijék mi fogjuk biztosítani, az iskolai 
rendezvényre a zenekart mi rendezzük. Úgy gondolom, hogy mindkét helyszínre tettünk 
vállalást. 
 
Vasaji László képviselő, a bizottság tagja 
Köszönöm a tájékoztatást, akkor viszont annyi kérésem lenne, hogy egy kicsit jobban 
propagáljuk az elhangzottakat. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Benne lesz a Dunamellék újságban.  
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Viszont el kell mondanom, hogy nagyon szép, hogy a művelődési ház igazgatója 
beterjesztette az egész évi programot, de Május 1-je egy hét múlva lesz és semmilyen anyagot 
nem kaptunk erre vonatkozólag, hogy ki mit csinál. Az lett volna a minimum, hogy az 
intézmény vezetője beszámol a mostani testületi ülésre pár sorban a rendezvényről. Ha ez így 
történt volna, nem teszik fel ilyen kérdéseket. Az intézményvezetőnek kellene koordinálnia az 
egészet. 
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Az intézményvezető a rendezvénnyel kapcsolatban nem tud minden részletről.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Több olyan feladat volt, amit én vállaltam el, volt olyan is, amit ő. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy hozzunk egy olyan határozatot, hogy nem kérünk közterület-foglalási díjat az 
intézményektől, illetve a Zrínyi utcában árusító kereskedők által befizetett díj összegét az 
iskola alapítványa kapja meg támogatásként az udvara felújításához. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 

 
 
45/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Május 1-jei rendezvény közterület-foglalási  
díjbevétel odaítélése 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Polgármester úr szóbeli előterjesztését és 
a következő javaslatot teszi:  
- a jövőben nem kér közterület-foglalási díjat az intézményektől rendezvény esetén, illetve 
- a Zrínyi utcában árusító kereskedők által befizetett díj összegét az iskola alapítványa kapja 
meg támogatásként az udvara felújításához 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
 

A bizottsági ülésen több napirend nem volt, elnök asszony megköszönte a jelenlévők 

aktivitását, majd az ülést bezárta.  

 

 
Kmft. 

 
 

      Halászné Kovács Éva 
                                                                    képviselő 

                                    Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 


