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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, minden 
tagja jelen van.  
Javasolta, hogy a 2011. február 23-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg és véleményezze a bizottság: 
 
                     1./ Éves összesített közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése 
                     2./ Iparűzési adó rendelet módosításának véleményezése 
                     3./ Közterületek használatáról szóló rendelet módosításának véleményezése 
                     4./ Civil szervezetek támogatási kérelmeinek megtárgyalása 
                     5./ Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás  
                          Módosításának véleményezése 
                     6./ Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ beadványa  
                     7./ Kérelem határidő meghosszabbítására 
                      8./ Szakrendelő bútorzata és egyéb többletköltségek megvitatása 
                      9./ Szakmai kitüntető díjak alapításához feltételek meghatározása 
                     10./ FKDTKT Társulási megállapodás módosítása  
           11./ KDV 2011. évi működési hozzájárulása 
 
 
A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 
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1./ Napirend: 
     Éves összesített közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Mindannyian megkaptuk a tervet egy közbeszerzés szerepel benne, ami folyamatban van. Ha 
év közben jön hozzá, akkor módosítani fogjuk a tervet. Javaslom a közbeszerzési terv 
elfogadását.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal: 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
15/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Közbeszerzési terv elfogadása 
           

H a t á r o z a t 
 

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az éves összesített tervet és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület számára. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
2./ Napirend: 
      Iparűzési adó rendelet módosításának véleményezése 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A melléklet alapján, amit a Jegyző asszony készített az előterjesztésben a jogszabályi 
változásra hivatkozva egy kifejezésmódosításra kerül sor, hogy szabályos legyen az eredeti 
rendeletünk. Javaslom a rendeletmódosítás elfogadását.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal: 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
16/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Iparűzési adó rendelet módosítása        
   

H a t á r o z a t 
 

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Iparűzési adó rendelet módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
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2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
3./ Napirend: 
     Közterületek használatáról szóló rendelet módosításának véleményezése 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A múltkori testületi ülésen történt döntés arra vonatkozott, hogy a hétvégi mozgóárusítást nem 
engedélyezzük a településen szombat-vasárnap és ünnepnapokon. Ha ezeken, a napokon 
történne az árusítás ezt szankcionálni kellene, ezért a közterület használati rendeletünk 
kiegészítésre kerül a szabálysértési eljárásra vonatkozóan.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A rendelet a hangosító berendezés használatát tiltotta meg. Tehát árusítani árusíthat, de nem 
hirdetheti magát. A rendelet szövegébe más van leírva, mint ami a többség véleménye volt.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Arról volt szó, hogy szombat, vasárnap csak a piactéren árusítsanak – ez volt a javaslatom, 
ami a jegyzőkönyvben benne is van.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A módosított javaslat szimpatikusabb, elismerem, hogy ez jobb megoldás. Ha megtiltjuk, 
ugyanannyi panaszt fogunk kapni, mintha megengednénk. Vannak speciális esetek, mint pl. a 
fagyi árusítás. Nekem ez a változat jobbnak tűnik, hogy a hétvégén árusít, a hangosbemondót 
nem használja.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Jellemzően nem az a gond, hogy árusítanak, hanem az, hogy milyen körülmények között. Az 
árusítás sokakat, személy szerint engem is zavar hétvégén és hétközben is. Egy Tolna megyei 
településen a következő táblával találkoztam: „Tisztelt Vásárolóink! Településünkön 
lakossági kérésre a hangosítást betiltották. Amennyiben gázpalackját ki szeretné cserélni, 
kérjük, ezt a jelzőtáblát a megadott időben, jól látható helyre helyezze el, hogy sofőrünk 
észrevegye szándékát.”  Én úgy értelmeztem, hogy az volt a döntés, hogy szombat-vasárnap 
nem járhatja a települést a mozgóárus, nem árusíthat.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az én véleményem is az, hogy hétköznap oldja meg mindenki az árusítást és a hétvégén csend 
legyen a településen.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt kell szemügyre venni, hogy mi a lakosság érdeke.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A lakosság érdekének egyeznie kell a mi érdekünkkel, így védjük a saját boltosainkat is.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Nekem az a véleményem, hogy aki tejet akar venni meg tudja venni hétfőtől péntekig is.  
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Nekem ezzel az a problémám, hogy ha hétvégén árusít, ki fogja ellenőrizni, hogy betartja-e a 
rendeletben foglaltakat.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Felolvassa a 2011. február 9-i testületi ülés jegyzőkönyvéből a napirendhez kapcsolódó 
hozzászólásokat. Összefoglalva elmondható, hogy a rendelet tervezet az elhangzottak alapján 
készült el.   
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A tervezet az alapján született meg, amit a Polgármester úr mondott. Arra figyeljünk, hogy a 
másik négy ember nem ezt mondta. Az alapján született meg a rendelet, amit a polgármester 
úr mondott. Tehát, amit mi javasoltunk az nem szerepel a rendelet tervezetben.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Valahol benne van, a mozgóárusítást időbelileg korlátozni nem lehet, ami után, utána tudtunk 
nézni az egyetlen egy jogi lehetőség, hogy a hangosító berendezés használatát megtiltjuk és 
aztán nyilvánvalóan kénytelen lesz olyan árusító szokást felvenni, mint a más településeken, 
hogy aki szeretné igényelni azt a szolgáltatást, vagy a kapuján jelzi, vagy azzal jelzi, hogy 
időben kiáll, amikor tudván tudja, hogy arra közlekedik. Ez az, aminek esetleg érvényt lehetne 
szerezni, bár félek tőle, hogy a szabálysértési tételünknek is hogyan, ki által, mi módon 
fogunk érvényt szerezni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én a hétvégi árusítással - ha fix, vagy ha mozgóárusítás -  egyáltalán nem értek vele egyet, de 
tudomásul veszem, hogy a törvény ezt írja elő. Nekem ez a tervezet szimpatikusabb, de az 
egyedi igények lehetőségét beleírnám.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A tervezet szövege kimondottan az értékesítésre szól.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az a véleményem, hogy ha továbbra is árusíthatnak a hétvégén, akkor nem csináltunk 
semmit.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Mi van akkor, ha megtiltjuk, és úgy jön hétvégén árusítani, ki fogja megbüntetni, ki fogja 
ellenőrizni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Bárki csinálhat egy fotót, mert az bizonyító erejű. Mondhatja azt is, hogy nem kapcsolja be a 
hangszóróit, viszont az ellenkezőjére érkeznek bejelentések. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A telefonnal hangrögzítést is lehetne csinálni.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Én azt javaslom, hogy próbáljuk meg első körben ezt, adjunk egy lehetőséget a településen 
mozgóárusítást végző kereskedők számára, és ha nem tudunk semmilyen úton-módon 
egymással boldogulni, akkor keresünk egy másik fajta lehetőséget. 
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Ha a törvény előírja, akkor mi mondhatunk bármit.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A mozgóárusításra nem mi adjuk ki ezeknek, a vállalkozóknak az engedélyt, mert nem 
dunavecsei székhelyűek. Nekünk annyi lehetőségünk van, hogy területhasználati díjat kérünk.  
 
Zsorda Józsefné főmunkatárs 
A kereskedelmi törvény 6. §-a azt írja, hogy a „kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan 
nem használható hirdetés vagy figyelem felhívás céljára olyan hanghatást okozó eszköz, 
amely a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezetterhelés, vagy 
környezeti zajjal jár” Ez a külön jogszabály a Kunszentmiklós Város Építésügyi Hatóságához 
tartozó környezetvédelmi bemérés, tehát erre a dologra bármi ráhúzható, illetve nem húzható 
rá.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Nagyon jó ötletnek tartom az Erdélyi úr által elmondott és bevált lehetőséget, mely szerint 
táblát kellene kitenni azoknak, akik a mozgóárustól vásárolni szeretnének.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
A tejet árusítót kértem, hogy beszélje meg a főnökével azt, hogy a tejárusításnak vannak 
kulturált formái, mert ez nem az, amikor a fél utca kutyái vonyítanak és ugatnak, valamint a 
lakók lármáznak. Nem az árusítást kellene megtiltani, hanem a hanghatást.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az árusításról kár beszélnünk, mert elvileg nem is tilthatjuk meg.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a tervezetben foglaltakkal? 
 
A bizottság tagjai 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal szavaztak. 
 
Elnök asszony megállapítja, hogy szavazategyenlőség alakult ki, így határozatot a bizottság 
nem hoz a napirendben.  
 
 
4./ Napirend: 
    Civil szervezetek támogatási kérelmeinek megtárgyalása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megállapítom, hogy a szervezetek közül kettő jelen van az ülésen. A támogatási kérelmet 
mindannyian megkaptuk. Javaslom, hogy egyesével tárgyaljuk meg a kérelmeket. Első 
kérelmező a Duna-part Baráti Egyesület, a költségvetésüket benyújtották a tevékenységükre, 
illetve az igényükre, melyet egy szöveges beszámolóval ki is egészítettek. Az egyesület olyan 
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célokra kért pénzt, ami a Duna parthoz kötődik, ilyen a takarítás, erdei irtás, parkrendezés, 
mólóépítés megkezdése. Ehhez kapcsolódik üzemanyag, sóder, cement, zártszelvény 
vásárlása is. Amint láthatjuk minden tételhez hozzárakták a saját, maguk erejét és azon felül 
kérnek. Tavalyi évben 50 ezer forint volt a támogatási igényük, erre az évre 90 ezer forintot 
igényelnek. Ez a bizonyos mólóépítés hol történik?  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A régi strandnál a kiirtott cserjék helyén oszlopok lettek lerakva, melyre deszkákat 
szeretnének lerakni. A móló hossza 50 méter lenne.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ez a kérelemben a legnagyobb tétel. Én a magam részéről javaslom ezt az összeget. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, ha a móló megépül fizetős lesz-e?  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ez gyakorlatilag egy partizánakció, a terület nem az önkormányzaté, tehát engedély nélkül 
valósulna meg. Jogi alapja sincs az egyesületnek ahhoz, hogy pénzt kérjen.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A kikötőhöz külön engedély kell, tehát nem javaslom, hogy oda móló kerüljön megépítésre.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt szeretnénk, ha a dunavecseiek használnák a területet.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Minden olyan tevékenység, ami a mederben történik, az a lefolyást gátolja. Ha elbontatják 
velünk az építményt, akkor kidobott pénz. Javaslom, hogy kérdezzük meg a jogi részét.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Javaslom, hogy hozzanak engedélyt.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Erre nem fognak hozni engedélyt. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Akkor viszont le fogják velünk bontatni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A csónakkikötőt sem bontatták le.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én nem javaslom addig, amíg valami állásfoglalást nem kapunk arról, hogy ez nem lesz el 
bontatva.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A célok között szerepelnek más javaslatok, amelyekkel helyettesíteni lehetne. Készítsenek 
egy újabb költségvetést, és akkor támogatni tudjuk.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
A múlt évi kérelemben a mólóanyag megvásárlására kapott támogatást az egyesület.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az előző ciklusban nem voltam képviselő, úgy gondolom, hogy ebből komoly 
kellemetlenségünk is származhat.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy holnap a testület felé olyan javaslatot tegyünk, hogy a 
felsorolt célok közül, kivéve a móló építést új költségvetés benyújtását kérjük az egyesülettől 
és amennyiben ezek a célok vannak támogatni tudjuk a munkájukat. 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyetértettek a javaslattal. 
 
 A következő kérelmező a Római Katolikus Templomért Alapítvány. Az alapítvány munkáját 
elismerjük, megjegyezésre került, hogy a szabályzatunknak nem megfelelő célok voltak 
felsorolva és azt igazolták. Abban maradtunk, mivel ez már úgy lett odaítélve, elfogadjuk az 
elszámolást és eltekintünk attól, hogy milyen cél lett megjelölve. Erre az idei beadványban 
hasonló célt jelöltek meg, a felszólítás ellenére. Hangsúlyozom nem a támogatásukkal van a 
baj, hanem azzal, hogy nem a szabályzatnak megfelelő célokat jelöltek meg.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én mindegyik kérelemnél néztem, hogy mennyi támogatást kérnek. Javaslom, hogy az 50 % 
önerőt minden civil szervezet mutassa föl. Azt is meg kellene nézni, hogy mitől emelkedtek a 
költségvetések.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Én a problémás tételt kivenném a támogatási igényből és így 80 ezer forint támogatást 
javasolnék a részükre.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Javasolom, hogy írja át a támogatási kérelmet, hogy a kért támogatást oda tudjuk adni, ne 
csökkenjen a támogatás mértéke.  
 
Erdélyi László képviselő, a bizottság külső tagja 
Véleményem szerint ne írassuk át velük a kérelmet, az elnök asszony által javasolt összeggel 
értek egyet.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Kék Duna Népdalkör. A múlt évben a támogatási összegük 180 ezer 
forint volt, most 282 eFt-ot igényelnek, ami számomra eléggé magas. A céljaik között 
szerepel a Népdaltalálkozó is, 808 km-t terveznek utazni. Ez annyiból jó, hogy viszik a 
hírünket. 
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Minden önkormányzati rendezvényünkön ott vannak és lehet, hogy ez az összeg sem lesz 
elég.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Figyelembe veszem a Népdaltalálkozó megszervezését, mert nagyon sikeresek voltak az 
elmúlt években, én a magam részéről tudom támogatni őket, de soknak találom az igényüket. 
A magam részéről 220 ezer forintot javasolok.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Nem tartom a 100 ezer forintot, olyan nagy nagyságrendnek, ők azok, akik bármilyen 
rendezvényre, bármikor hívhatók, jelen vannak. A rendezvényeink színvonalát sokszor ők 
mentik meg, én támogatom a teljes összeg odaítélését.  
 
Vasaji László képviselő, a bizottság tagja 
Én is az előttem felszólaló véleményét osztom, elfogadom a kért támogatási összeget.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én is elfogadom a kért támogatást.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A népdalkör saját ereje 100.000 forint a 382.000 költségvetésükkel szemben.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Vegyük azt is figyelembe, hogy, ha vendégművészeket hívunk sokkal többe kerül. A jó 
hírünket viszi a Népdalkör minden hova.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a kért támogatás odaítélésével? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Dunavecsei Gazdakör Egyesület. A múlt évben 90.000 Ft támogatást 
kaptak, ebben az évben 100.000 Ft igényt nyújtottak be. A pályázati lapon összeadási hibát 
találtam. Annak örültem, hogy ebben az évben kimondott dunavecsei célokat jelöltek meg. Az 
egyik cél a körforgónak a rendbetétele, a másik cél pedig a karácsonyi rendezvény 
megvalósításában való részvétel. A magam részéről ezekre, a célokra a kért támogatási 
összeget javaslom.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Nem értem, hogy a karácsonyi rendezvényre miért kell neki pénz. Többen segítkeztünk a 
szervezésnél és nem kértünk érte pénzt. Furcsállom a kérelmet, mivel ők azt mondták nekem, 
hogy nem fognak az idén támogatást kérni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A sátorbérlés sokkal többe kerül, ezért javaslom a kért támogatás odaítélését.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a kért támogatás odaítélésével? 
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A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az egyesületnek nagyon hiányos az 
adatlapja, a munkájukat elismerjük, és külön jutalmaztuk a nyugdíjba vonuló tűzoltókat is. 
Olyan cél is fel van tüntetve, amely már tavaly pályázati pénzből megvalósult. Számomra ez a 
beadvány értékelhetetlen.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Teljesen egyetértek az elnök asszony észrevételével. Hiányoltam a részletezést, ezért 
javaslom, hogy újból adják be a támogatási igényüket kidolgozva.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Dunavecsei Sportegyesület. Első észrevételez az, hogy a 2010. évben 
kapott támogatásuk nem annyi volt, mint amennyi a beadványban szerepelt. A másik dolog, 
hogy részletezve van szakosztályonként a kérvény, a költségek ki vannak munkálva, de 
számszaki problémát vettem észre. Nevezetesen a fogyatékos sportszakosztálynál jelenik 
meg, ahol, ha megnézzük a kimutatást tételesen nem ennyit kértek, hanem 336 ezer forintot. 
A tavalyi támogatásban, a 2.963 eFt-ban volt, amit számlával igazoltak és volt az egyéb. Erről 
már az elhangzott, hogy ne tegyük bele az egyebeket az utazásokon kívül. A tavalyi évben 
globál 2.963 eFt-ot volt, ami a telepnek a működési költségeit is tartalmazta, ezzel szemben 
anélkül 2.379 eFt-ra jön ki, ha a 30 ezer forintot korrigáljuk, ami a számszaki probléma miatt 
van. Így a magam részéről soknak tartom, amit javasolnék – ha most a működési költségeket 
nem vesszük bele – egy keretet kellene meghatározni az előző éviekhez képest.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A keretet ne forintban, hanem mennyiségben (kw, m3) határozzuk meg. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ez így nem lesz jó, mert a szétvert gázbojlerek helyett villanybojler lett felrakva. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A keretet mindenképpen javaslom, hogy valami felelősségük legyen.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Értesüléseim szerint komoly adósságot hagyott maga után a szakosztályvezető.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A 2010. évre vonatkozó játékvezetői és nevezési díjak nem lettek tavaly kifizetve. 
Nagyságrendben 300 ezer forint, de ennél súlyosabb, hogy az egyesület tavaly adott be 
pályázatot és vissza kell fizetni valószínűleg a pénzt, mert elfelejtettünk időben elszámolni. A 
kapott információ szerint ezzel a döntéssel két évre kizárják az egyesületet a pályázati 
lehetőségből.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Ki intézte a pályázatot? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az akkori elnök. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én már nagyon szeretném, ha egyszer végére érnénk annak, hogy itt mindenki „szabadon 
garázdálkodik” pénzekkel, és sorba-sorba jönnek elő a plusz kiadások. Ennek úgy érzem 
nincs vége, ezt nem lehet megengedni. A kért támogatásban ezek a plusz költségek nem 
szerepelnek. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az írásos beadvány nagyon részletes, ezért nekem tetszik. Az anyaghoz a véleményem az, 
hogy nem megye2-be vagyunk, hanem megye3-ba, tehát 300 ezer forinttal kevesebbnek 
kellene lennie a költségvetésnek. Úgy gondolom, hogy a hiány ebből az összegből 
lefaragható.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy mennyi a pályázati pénz, amit vissza kell fizetni? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A pályázat összege 200 ezer forint volt, és már 18 ezer forint kamat van rajta.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A pályázati összeg visszafizetése nagyon bosszantó.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A végindok az volt, hogy olyan számlát nyújtottunk be, aminek nem tudtuk igazolni a 
kifizetését.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Van-e arra esély, hogy ezt az összeg nem kell megfizetni? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A mai nap már felvettük velük a kapcsolatot és mindent megteszünk ez ügyben.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az írásos anyagban szerepel egy tömegsport rendezvény is, erről szeretnék bővebbet 
megtudni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az egyesület 2-3 családi napot szeretne tartani május és szeptember hónapok között. Ezek 
egy-egy napos rendezvények lennének, mint pld. kispályás foci, futóverseny, ügyességi 
verseny. Ez alkalommal az IFI csapatok meccseire is sor kerülhetne.  
  
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A magam részéről három javaslatot teszek. Az első javaslatom az, hogy 2 millió forintot 
készpénzben, 379 ezer forintot természetbeni költségekre – busszal történő utazások – kapjon 
meg az egyesület. Harmadik javaslat az, hogy a naturális mutatók alapján állapítsunk meg 
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nekik egy keretet, amit a közüzemi fogyasztásoknál figyelembe kell venniük és bele kell 
férniük.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Szeretném, ha elkülönítenénk, mert jövőre nem biztos, hogy emlékszünk a részletekre.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Nagyon méltatlannak érzem a többi civil szervezettel szemben, hogy senkinél nincsen 
rezsiköltség elszámolva és a művelődési házat mindenki igényei szerint ingyen és bérmentve 
használhatja, pedig ott is képződik fűtés és világítás költség, míg a sportegyesületnek oda 
akarjuk tenni ebbe a költségbe.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Nem ebbe a költségbe van. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az általam felvetett 
javaslatokkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Dunavecsei Városfejlesztők Közhasznú Egyesülete. A munkájukat 
ismerjük, hogy milyen sokrétű. A számszaki probléma abból adódik, hogy az igényeltnél, 
amit kimutattak nem annyi szerepel, mint az összesítésnél. Viszont a hátsó szöveges 
magyarázatba kijön az, hogy mennyit kérnek. Sokszorosan nem stimmelnek a táblázatok. Az 
összesítésnél nem tüntetik fel a dolgokat, sem azt, hogy mennyi a költség, mennyi a saját rész. 
A mellékletben szerepel, hogy miből mennyi kérnek. Úgy érzem, hogy ellentmond a kétfajta 
dolog egymásnak. A tavalyi évben 180 ezer forint támogatást kaptak, az idei évben 200 ezer 
forint igényt nyújtottak be. A munkájuk elismeréseként ezt az emelkedést el tudom fogadni. A 
támogatást javaslom, de korrigálni kellene az adminisztrációt.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy szólítsuk fel a precízebb munkára.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az igényelt támogatási összeggel? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Petőfi Baráti Társaság. Az idei évi igényük kevesebb, mint a múlt évi 
támogatásuk, 60.000 Ft támogatási igényt nyújtottak be. A céljaik között olyanok szerepelnek, 
amelyek támogathatók, mint pld. a Családisan Petőfivel szavalóverseny megszervezése és 
jutalmazása, koszorúzás Petőfi születésnapja alkalmából.  A munkájukat elismerve javaslom a 
kért támogatás odaítélését.   
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület. A tavalyi 
év folyamán 600.000 Ft volt a keretük, ezzel szemben 1.010.000 Ft kérelmet nyújtottak be. A 
költségvetésük pontatlan, mert az össz költségük nincsen kimutatva. Új tétel is megjelent a 
költségvetésükben, a ruhákat kell pótolni, mivel elhasználódtak. Olyan feladatot látnak el a 
településen, ami nem is vitatható, mert nagyon fontos. A rendezvényeinket biztosítják és sokat 
járőröznek.  A magam részéről javaslom, hogy támogassuk őket.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az igényelt támogatási összeggel? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Gyöngyvirág Néptánccsoport. Nagyon sokat szerepelnek ők is és 
színesítik településünk kulturális életét. Azonban a tavalyi 170 ezer forintos támogatási 
kerettel szemben az idei évben 639 ezer forint támogatási igényt nyújtottak be. A 
költségvetésükben vannak olyan tételek, amelyeket a támogatási igényükbe besuvasztanak 
ilyen pld. új tagok ruhái, új tagok cipői, régi kopott cipők pótlása. Nem hiszem, hogy ezt teljes 
mértékben nekünk kellene támogatni. Régen is táncoltak gyerekek, illetve felnőttek, a 
ruházkodásukat mindig maguk oldották meg. A támogatással egyetértek, de a mértékére várok 
javaslatokat.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én 200 ezer forint támogatást javaslok részükre.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én 350 ezer forint támogatással értenék egyet.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A tánccsoport részére 300 ezer forint támogatással értenék egyet. Úgy gondolom, ha pótoljuk 
a ruhát és a cipőt, akkor az a művelődési ház tulajdona legyen.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Három javaslat hangzott el, ezért külön-külön megkérdezem a bizottság tagjaitól. 
 
Ki ért egyet azzal, hogy a Gyöngyvirág Néptánccsoportot 200 ezer forinttal támogatásuk? 
 
A bizottság tagjai 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ki ért egyet azzal, hogy a Gyöngyvirág Néptánccsoportot 300 ezer forinttal támogatásuk? 
 
A bizottság tagjai 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ki ért egyet azzal, hogy a Gyöngyvirág Néptánccsoportot 350 ezer forinttal támogatásuk? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal szavaztak.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága. Ők levélben kértek 
önkormányzatunktól segítséget, hasonlóan, mint az elmúlt évben összeg megjelölése nélkül. 
Az előző évben 20 ezer forint támogatást kaptak, javaslom, hogy ebben az évben is kapják 
meg ezt az összeget.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Egyetértek a javaslattal. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő szervezet a Reflex Szövetkezet. A megküldött anyagában nincs költségvetés, a 
szövetkezet nem is civil szervezet.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A kunszentmiklósi központú 7TV működtet Dunavecsén stúdiót. Ezt a munkát ők félig 
meddig társadalmi munkában végzik, kértek korábban támogatást, viszont ők nem civil 
szervezetként működnek. Javasoltam, hogy adják be pályázatukat, hiszen más forrásból 
úgysem tudnánk részükre pénzt biztosítani. Azt kell mérlegelni, hogy megér-e nekünk pár 
ezer forintot a szolgáltatásuk. Javaslom, hogy állapítsunk meg részükre egy összeget és ezért 
az összegért a felvett filmeket, adják le a televízióban.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Úgy gondolom, hogy arról dönthetünk, hogy megrendelünk tőlük munkákat, amit számla 
ellenében kifizetünk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egyet azért ne felejtsünk el, Dunavecsének jó sajtója nincs. A beadványukban havi 10 ezer 
forintot kérnek, 10.000 Ft-ot esetenként és 30.000 Ft. egyszerit. Az utóbbit nem értem. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ez az összeg arra vonatkozik, amikor 30-60 perces bemutatót készítenek a településről. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az eseti támogatással egyetértek.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Szeretném megkérni az oktatási bizottságot, hogy határozza meg azokat a rendezvényeket, 
amelyekről szeretnénk, hogy készüljön felvétel. Így megtudnánk határozni, hogy bizonyos 
összegért melyik eseményről kérünk felvételt.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én javaslom, hogy ezt a jogkört a polgármester úr érvényesítse, ő döntse el, hogy melyik 
rendezvényről készüljön felvétel.  
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Én mindenképpen javaslom, hogy készítsenek felvételt a tévések, de úgy gondolom, hogy ne 
csak a rendezvényekről, hanem az aktuális pályázatokról és minden olyan eseményről, ami 
fontos, és amivel a lakosságot megfelelő információval el tudjuk látni. Itt szeretném felhívni a 
figyelmet az archiválás fontosságára is, hiszen sosem tudni, mikor milyen helyzetben lesz rá 
szükség. Ezért én is azzal értek egyet, hogy a polgármester úr ebben kapjon szabad kezet.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A tervezhetőség miatt legyen meghatározva 200.000 Ft keret az egész évre.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Úgy érzem mindenkinek ugyanaz a véleménye csak más aspektusból. Tehát a bizottságnak az 
a véleménye, hogy nem ebből a keretből támogatjuk őket, viszont értesítjük a szövetkezetet, 
hogy igénybe vennénk a munkájukat eseti megbízással.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az utolsó szervezet a Reménysugár a Beteg Gyermekért Alapítvány. A célok nagyon 
támogatandók, de sajnos az országos szervezeteket nem áll módunkban támogatni. A magam 
részéről nem támogatom a beadványt.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét a bizottság tagjai a civil szervezetek támogatásával 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozták: 
 
 
17/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Civil szerveztek támogatása            

H a t á r o z a t 
 

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a civil szerveztek támogatási kérelmét és 
az alábbi javaslatot teszi: 
 
Duna-part Baráti Egyesület Új pályázat benyújtása  
Római Katolikus Templomért Alapítvány      80.000 Ft 
Kék Duna Népdalkör    282.000 Ft. 
Dunavecsei Gazdakör Egyesület    100.000 Ft 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Új pályázat benyújtása  
Dunavecsei Sport Egyesület 2.000.000 készpénz, 379.000 természetbeni 
DVKE Egyesület     200.000 Ft 
Petőfi Baráti Társaság      60.000 Ft 
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Dunavecséért Új Polgárőrség és 
Bűnmegelőzési Egyesület 

1.010.000 Ft 

Gyöngyvirág Néptánccsoport   350.000 Ft 
BKM Katasztófavédelem     20.000 Ft 
Reflex Szövetkezet Eseti megrendelés 
Reménysugár a Beteg Gyermekeinkért A bizottság  nem támogatja 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
5./ Napirend: 
     Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás  
     módosításának véleményezése 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az anyagot mindenki megkapta, két dolog miatt kerül sor a társulási megállapodás 
módosítására, először is új taggal bővült az önkormányzati társulás, másrészről a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat kérte, hogy a tagdíjat 2 Ft-ról 1 Ft-ra csökkentse a társulás. A 
módosítási kérelmet a társulási tanács el is fogadta.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A társulási tanács elfogadta továbbá, hogy a társult települések az idegenforgalmi adóját 100 
Ft/éjszaka adónál többet nem lehet a zarándok szálláshelyekkel kapcsolatban kivetni. Ezt az 
összeget bátran megszavaztam, mivel jelenleg nálunk ilyen adófajta nincs, de remélhetőleg 
hosszú távon ez bevételt fog nekünk is eredményezni. 2012. január 1-jétől mérlegelni kellene 
az idegenforgalmi adó bevezetését, főleg akkor, ha turisztikai látványosság területén tudunk 
pályázatot benyújtani.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a társulási megállapodás módosításával? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
18/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás 
Társulási megállapodás módosítása        

 H a t á r o z a t 
 
 

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodás módosítását és azt elfogadásra javasolja.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
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5./ Napirend: 
     Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ beadványa 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kérelmező két üzletére kért jóváhagyást, a Platán és a Sportsarok működési engedélyére. Az 
előterjesztő leírta, hogy milyen lehetőségek vannak, megállapításra került, hogy mindkét üzlet 
esetében 200 méteren belül folyamatosan működő bentlakásos diákotthon van, így a fenti 
jogszabályok ismeretében a jegyző nem járulhat hozzá a szeszesital kiméréshez.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A jogszabálynak utána néztem, sajnos kiskapuk sincsenek. Kérdésem, hogy az ABC mellett 
lévő cukrászda is árul szeszesitalt, megteheti ezt? 
 
Zsorda Józsefné főmunkatárs 
A jogszabály közúti közlekedéssel az iskola bejáratáig számítja a távolságot.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Miért nem lehet iskola után, délután szeszesitalt árulni. 
 
Zsorda Józsefné főmunkatárs 
A bentlakásos iskolában mindig ott vannak a nap huszonnégy órájában, ezért nem lehet.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ezzel csak az a baj, hogy a központban nem lehet vendéglátó-ipari egységet létesíteni, nem 
lehet például egy kávézót sem nyitni, mivel ezt a jogszabály nem teszi lehetővé.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az egyedüli kiskapu a melegkonyha létesítése.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, hogy van-e érdeklődő az említett két egység iránt? 
 
Dr. Ronga Bálint a Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ elnöke 
Italboltra lenne érdeklődő, a Platánra sajnos nincs. Megnézettem szakemberrel a Platán 
befejező munkálataira kellene 5-6 millió forint, az eszközökre kb. ugyanennyi. A kérelemben 
leírtam, hogy kb. 8-10 millió forint kellene a kialakításához, csak azért, hogy ne használjuk 
melegkonyhás egységként, csak a neve legyen az. Sajnos a másik étterem sem megy, ezért 
nem látom értelmét a befektetésnek. A melegkonyhás egységnek lényegesen magasabb az 
üzemeltetése, lényegesen több alkalmazott kell hozzá. Ezért is gondoltam azt, hogy nem 
lehetne-e önkormányzat részéről kezdeményezni a törvénymódosítást. Kérdésem, hogy 
egyáltalán hová lehetne ez ügyben fordulni? Volt olyan időszak, amikor a törvényben nem 
volt benne a 200 méter. A törvényt azért sem értem, mert eleve megtiltja a 18 év alatti 
kiszolgálást. Értelmetlen az, hogy 200 méteren belül nem engedi, viszont 205 méteren már 
igen. A törvény ezzel nagyon sok vállalkozás kezét megköti. Annak idején a centrum úgy 
alakult ki nagyon sok településen, hogy minden a központban létesült. Ezért is kértem 
segítséget, mert nem tudok hová fordulni, tippeket várok, hogy merre induljak el, hol tudnám 
a módosítást kezdeményezni.  
 



 17 

 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Úgy tudom, hogy jelen pillanatban törvényi módosítást az országgyűlési képviselőnél lehet 
kezdeményezni.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Annyiban javítanálak ki, hogy számszerűsíthető, társadalmilag indokolt esetben lehet 
törvénymódosítást vagy bármilyen jogszabályi módosítást kezdeményezni a 
kormányhivatalokon keresztül, de alá kell támasztani. Az önkormányzatok a 
kormányhivatalokhoz tartoznak és az első kezdeményezést, oda kell becsatolni, majd a 
kormány megbízott alátámasztja szakmai véleménnyel, hogy továbbviszi-e a jogszabályi 
módosítást vagy nem.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha most nem adták volna vissza a működési engedélyt, akkor még mindig üzemelhetne.  
 
Zsorda Józsefné főmunkatárs 
Minden új működési engedély kiadásánál, mégha üzemeltető váltás is van, ezeket a 
feltételeket folyamatosan vizsgálni kell. Tavaly ősszel volt egy felülvizsgálat, ahol ez volt egy 
fontos kitétel.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Azt tehetjük, hogy figyelembe kell tartani, hátha ennek a lehetősége bármikor megnyílik.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ígéretet kaptunk, hogy az országgyűlési képviselő ellátogat hozzánk a testületi ülésre, akkor 
ezt a problémát felé kell továbbítani, kérjük, hogy a lehetőségei szerint tegye meg a lépéseket.  
 
Zsorda Józsefné főmunkatárs 
A mostani jogszabály módosítás, amit előidézett a január 15.-i West Balkán esete, - bár a 
törvénytervezetet nem láttam – úgy gondolom, hogy ennél szigorúbb lesz, enyhíteni nem 
fogják.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ezzel viszont az a probléma, hogy szeszesitalt a boltok előtt iszik a nép.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Törvény alapján lehetőségünk nincs, de annyit ígérhetünk a kérvény benyújtónak, hogy 
amikor az országgyűlési képviselő meglátogat bennünket – meghívás alapján – akkor a kérést 
továbbítjuk felé.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Javaslom, hogy keressük meg levélben.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 



 18 

6./ Napirend: 
     Határidő meghosszabbítására kérelem 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A januári testületi ülésen telekmegvásárlási kérelem érkezett hozzánk, mely szerint az 
önkormányzat törzsvagyonát szeretné a kérelmező megvásárolni. Akkor azt határoztuk el, 
hogy felkérjük Jegyző Asszonyt a jogi háttér, illetve a lehetőségek megvizsgálására. A 
határidő kevésnek bizonyult, ezért Jegyző Asszony határidő módosítást kér az áprilisi testületi 
ülésig. Úgy gondolom, hogy addig függőben tarthatjuk az ügyet. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a hosszabbítással? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
19/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Határidő meghosszabbítása 

H a t á r o z a t 
 
 

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Jegyző asszony határidő változtatási 
kérelmét és azt áprilisi testületi ülésig javasolja módosítani.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
7./ Napirend: 
     Szakrendelő bútorzata és egyéb többletköltségek megvitatása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Pár szóban összefoglalnám azokat a problémaköröket, melyet most láthatóak, és valamilyen 
úton-módon kezelnünk kellene. Többször beszéltünk róla, de mára már kijelenthetjük, hogy a 
szakrendelő projektjének a tervezése el lett rontva, tehát olyan tételek nem lettek 
belefogalmazva, amelyek a működési engedély kiadását is megkérdőjelezik. Ezek között van, 
olyan, ami a mindennapi működéshez elengedhetetlen. Van, amelyik komfort érzetet javít és 
van, amelyik új szakrendelés beindításához, működési engedélyének megadásához szükséges.  
Az első ilyen a telefonközponttal kapcsolatos, az új épületben az a fura helyzet állt elő, hogy 
megtervezésre került a kábelhálózat, de a telefonkészülék és a központi kapcsolószekrény 
nem került betervezésre. Magyarán ennek a költségét valahonnan finanszírozni kell. Ez 
ügyben két ajánlat érkezett, lényege az, hogy másfél millió többletkiadást jelent. A másik 
hiányosság a villamos energia bővítésével kapcsolatos, új transzformátor állomást kellett 
lerakni, aminek a díja 3,4 millió forint. Ezen kívül a gázcsonkot is újból kell terveztetni, mert 
nagyobb lesz a kapacitás.  
 
Vasaji László képviselő, a bizottság tagja 
Elhangzott korábban, hogy az új rendszer által kevesebb lesz a fűtési díj, ezért azt gondoltam, 
hogy kevesebb lesz a gáz mennyisége is, akkor miért kell kapacitást növelni? 
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Fajlagosan lehet, hogy kevesebb, de kapacitásra több.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A legégetőbb gond az, hogy bútorzat is hiányzik, a kapott árajánlat alapján nettó 10 millió 
forintba kerülne. Ezen kívül a fül-orr-gégészetre nem lettek olyan műszerek beállítva, amelyre 
működési engedélyt kapunk. Ez idáig a vállalkozó orvos az eszközöket magával hozta, nem 
kellett biztosítanunk az eszközt, mivel nem OEP által finanszírozott rendelés van. A 
pályázatba viszont vállaltuk azt, hogy finanszírozott rendelés lesz a továbbiakban, viszont a 
minimális eszközigény nem lett beállítva. Nagyságrendileg 1,5 millió forintos eszköz 
hiányzik, továbbá a szemészetről 200-300 forint közötti eszköz. Ezen kívül még van pár olyan 
szakma, ahol egy-két eszköz hiányzik, mivel a pályázatban ezek sem lettek beállítva. Ezidáig 
ennyiről van tudomásom, ami megközelíti a 20 millió forintos nagyságrendet.  Az építő cég a 
jövő hétre szeretne projektegyeztető megbeszélést tartani, mert az építés során is problémák 
jelentkeztek, a régi épület falai elkezdtek repedezni. Úgy gondolom, hogy ez is az eredeti 
tervezésnek a hibája. Azt látni lehet, hogy ekkora összeget nem tudunk finanszírozni. Bútorra 
visszatérve kaptunk árajánlatot havi részletfizetésre is, a szerződéskötéskor 25 %-ot kell 
egyösszegben megfizetni a többit pedig, havi bontásban. Egy helyi vállalkozó belátható 
határidőn belül hajlandó finanszírozni, kamat felszámítása nélkül. Számoltam egy kicsit és 
független az egésztől találtam egy kis pénzt, ami a fent lévő összegekre fordítható. Arról volt 
szó, hogy az építő cég a trafó árából valamennyit átvállal.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azért vagyok különösen mérges, mert a szakmai rész is el van rontva. Olyan eszközök 
szerepelnek a listán duplán, amelyekből egy is elég, több szakrendelésen viszont eszközök 
hiányoznak. A magam részéről a projektmenedzsert hibáztatom a kialakult helyzetért, mert 
felfoghatatlan, hogy ilyen hibákat vétettek. Már fontolgatom, hogy ez miatt be kellene őket 
perelni, vagy intézzék el azt, hogy ezt az épületszárnyat újból fel lehessen építeni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ezt nem tudják megcsinálni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én abban bízok, hogy a statikus ki fogja mutatni, hogy a régire nem lehet ráépíteni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Minden felmerülő költség, ami az építkezésből származik az építetőt, terheli.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ha megengedik, hogy a régi helyére újat építsünk, akkor is olcsóbban jövünk ki.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Javaslom, hogy Alpolgármester úr által elmondott műszaki megoldást fontoljuk meg és 
gondoljuk át. Nem baj, ha csúszik a projekt, meg kell keresni a pályázatnak a készítőjét, és 
össze kell ülni velük, átbeszélni, hogy milyen lehetőségek vannak. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Úgy kell mindent megcsinálni, hogy több tíz évig jó legyen az épület.    
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Azt szeretném, megkérdezi, hogy az intézményvezető főorvos miért kap sikerdíjat? Nem az ő 
feladata lett volna? Itt mindenki sikerdíjat vesz fel, mi meg csak kapkodjuk a fejünket, hogy 
honnan teremtsük elő a plusz költségekre a pénzt.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ebből kiindulva a korábbi testület elkezdte a projekthez kapcsolódó szerződéseket 
vizsgálgatni és így próbáltunk valamint lépni, de nem tudtunk semmit sem tenni, akkor sem. 
Az intézményvezető szerződésén botránkoztunk meg, mivel munkaköri kötelessége lenne az, 
ami a szerződésben benne van.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az orvosi eszközöket a főorvos úr átnézte, véleményezte, ehhez képest ő azt mondja, hogy 
nem tudta, nem látta a kis értékű orvosi eszközöknek a listáját.  
 
Erdélyi László külső bizottsági tag 
A decemberi bizottsági ülésen senki nem tudta megmondani, hogy a pályázatban szerepel-e 
bútor vagy nem. Valahol felvetődik az előző vezetésnek is a hibája.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A projektmenedzser elmondása szerint a pályázatba nem lehetett beállítani az összes 
szükséges eszközt, csak egy részét.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nekem eszembe sem jutott az, hogy a pályázatba nem terveztek bele bútort, hiszen ez  
természetes lett volna. Nekik kellett volna tudni a minimum feltételekről. Meg kell vizsgálni a 
jogi lehetőségét, és ha van rá lehetőség, akit csak lehet kötelezzünk arra, hogy a hiányzó 
eszközök megvételébe segítsen be.  
 
 Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az a véleményem, hogy a szerződéseket meg kell vizsgáltatni az ügyvéd úrral. Nekem 
fölöttébb gyanús, hogy miért kellett 20 millió forinttal magasabb áron röntgengépet vásárolni. 
A kialakult helyzetért valakinek, illetve valakiknek felelnie kell, hogy milyen arányban azt el 
kell majd dönteni. Egy esetben nem tudunk mit tennie, ha a pályázatba nem lehet beletenni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt azért tudjuk, hogy ebbe a költségvetésbe nincs 20-30 millió forint tartalék.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A legégetőbb probléma az, hogy március közepére elkészül az új szárny és dolgozni kell 
benne. Arra javaslatot kellene tenni, hogy az új szárnyba kerüljön bútor. A jelenlegi bútor egy 
részével ez megoldható. Találtunk a gazdásági vezetővel egy kisebb összeget, ami erre 
fordítható lenne, a bizottságot kérem, hogy ezt mérlegelje. Ez az összeg 5.871 ezer forint, ami 
a felmerült költségek egy részére megoldás lehet. Ez a pénz Apostag-Szalkszentmárton-Tass 
hozzájárulása a központi ügyelethez, mivel a tavalyi évben ennyivel kevesebbet fizettek be a 
tavalyi működéshez.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Azt mondanám, hogy az egyeztetést minél hamarabb meg kellene ejteni.  
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az a baj, hogy a bútort már rég gyártani kellene. A vállalkozó felajánlott részletfizetési 
konstrukciót. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A felajánlás szerint 2,5 millió forint + ÁFA-t a szerződéskötés kell megfizetni, a fennmaradó 
részt 10 vagy 12 havi részletben kellene megfizetni. Ettől eltérő konstrukciót is el tudnak 
fogadni. Át kell nézni a listát tételesen. Azt tudni kell, hogy a listában nincsenek benne 
székek.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha a 8 millió összeghatárt meghaladja a bútor ára, 
akkor közbeszerzést kell kiírni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az a javaslatom, hogy tételesen átnézzük a listát és most csak a legszükségesebbeket vennénk 
meg.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Azt gondolom, hogy sok mindent végig kell gondolni, a részletfizetés lehetőségét nem tartom 
jó ötletnek. Azt javaslom, hogy már tisztán lehet látni a most kérdéses dolgokat, akkor 
rendkívüli ülést kellene összehívni. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint majd a polgármester úr eldönti, ha olyan információk birtokába kerül, 
hogy kell-e ülést összehívni vagy sem.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A bútorkérdést íróasztal mellett össze lehet írni, meg kell nézni, hogy leltár szerint mennyi 
használható bútorunk van és mennyi az, amit meg kell rendelni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A szerdai információ alapján kiderül, hogy dönteni tudunk-e, ha nem, akkor viszont 
rendkívüli ülés összehívását kérjük. 
 
8./ Napirend: 
     Szakmai kitüntető díjak alapításához feltételek meghatározása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A múltkori testületi ülésen eldöntöttük, hogy meghirdetésre kerül két cím kiosztása, amely az 
Év tűzoltója és az Év polgárőre lenne. Jegyzőasszony készített egy előterjesztést, amiben a 
kérdéseit feltette, meg kellene tárgyalnunk ahhoz, hogy szabályozásra kerüljön a javaslat. Az 
első kérdése az volt, hogy a címhez jár-e pénz- vagy tárgyjutalom. Azt hiszem arról 
beszéltünk, hogy tárgyjutalomban részesítjük.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a tárgyjutalommal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Általánosságban elmondanám, hogy teljesen jogos a beadvány. Nem is gondoltuk végig az 
apró részleteket. Ez idáig nem adtunk tárgyjutalmat senkinek, ehhez a címhez viszont adunk, 
a rangosabb kitüntető díjakhoz viszont nem adunk. Úgy gondolom, hogy a polgárőrökön és a 
tűzoltókon kívül más területen dolgozók is megérdemelnék a díjat, legyen az pedagógus, 
óvónő, dajka, gondozónő, közalkalmazott, köztisztviselő.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kettő nem egy és ugyanaz, az egyik társadalmi munka a másik pedig a hivatás. A két dolog 
egész más.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Hangsúlyozom teljesen jogosak a felvetések, és nem tudom, hogy a mai ülésen tudnék-e 
bármelyik kérdésre meggyőződéssel választ is adni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az eredeti javaslatba az Év polgárőre és az Év tűzoltója nem volt benne. Szűkítést el is tudom 
fogadni, mégpedig azért, mert a tűzoltók minden évvégén kapnak egy kis dicséretet, 
tiszteletdíjat. Viszont a polgárőrök nem kapnak és rengeteg időt töltenek szolgálatban. Azt el 
tudom fogadni, hogy a tűzoltókat vegyük ki és maradjon csak a polgárőr.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A Dunavecse emlékérmet odaadhatja a testület a polgárőrnek is.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy visszavonni vissza lehet a határozatot? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Igen.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A két kategória nem ugyanaz, mivel a tűzoltók kapnak a bérkeretből.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Én a múltkor is úgy értelmeztem, hogy Polgármester úr gesztusként szeretné kiemelni plénum 
előtt egy városi rendezvényen.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A Sportegyesületben az edző is rengeted időt, 36-38 vasárnapját áldozza fel a csapatért.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A Polgárőrök a rendőrség helyett a biztonságunkat szolgálják, - mindenkiét - a tűzoltók is. 
Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Mert az általam elmondott szervezetek mindenki érdekeit 
szolgálják a településen.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Felolvassa a bizottság tagjainak a rendelet tartalmát.  
Úgy gondolom, hogy mindkettő társadalmi tevékenység beleilleszthető ebbe. Amire én 
javaslatot szeretnék tenni az-az, hogy gondolja végig a testület azt, hogy mindenfajta 
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önkormányzati elismeréssel pénzjutalmat is adnék. Azt gondolom, hogy ezeket, az anyagi 
áldozatokat az önkormányzat fel tudja vállalni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A pénzjutalommal egyetértek, de nem minden esetben kellene pénzjutalmat adni mellé.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A díszpolgár cím mellé nem adnék pénzjutalmat.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Úgy gondolom, hogy a rendeletünk nagyon jól meg van fogalmazva, nincs szükség újabb 
rendeletre.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Az emlékérem mellett létezik emléklap adományozására is rendeletünk. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Akkor tényleg nincs értelme újabb rendeletet alkotni. Azt gondolom, hogy a meglévő 
rendeletet kellene kiegészíteni pénzjutalommal.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy ne fix összeget állapítsunk meg, hanem kössük valami értékkövető dologhoz.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A rendeletbe bele lehetne azt tenni, hogy a pénzjutalom adható. Például, ha nem 
magánszemély kapja a kitüntetés, hanem szervezet – ő rájuk vonatkozna a kitétel.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Úgy gondolom, hogy minden egyes szakasz első bekezdésébe azt mondjuk ki ebbe a 
jogszabályba, hogy milyen tevékenység érdekében adható ez a díj. De utána már 
konkrétumokkal kell leszabályozni. Ott már kivételeket tenni csoportok között nem lehet. 
Jutalmazásként emlékérem esetén a minimálbér 60 %-a nettó 50 ezer forint, emléklap esetén a 
minimálbér 40 %-a, nettó 30 ezer forint lenne.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Javaslom, hogy vonjuk vissza a határozatunkat.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az elhangzottakat összegezve javaslom, hogy az eredeti rendelet kerüljön módosításra oly 
formán, hogy a Dunavecséért Emlékérem és Dunavecséért Emléklap mellé pénzjutalom 
kerüljön a jövőben kiosztásra. A pénzjutalom összege a mindenkori minimálbér összegének 
60, illetve 40 százaléka legyen nettóban. A határozatot, melyben döntött a testület a két új cím 
adományozásáról visszavonásra javasoljuk.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?  
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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20/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Szakmai kitüntető díjak alapításához feltételek 
meghatározása 
 

H a t á r o z a t 
 
 

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a szakmai 
kitüntető díjakra vonatkozó határozat visszavonását. 
 
2./ A bizottság javasolja, hogy az elismerésekkel pénzjutalom is járjon, így a Dunavecséért 
emlékérem mellé a mindenkori minimálbér 60 %-át nettó összegben, a Dunavecséért 
emléklap mellé a mindenkori minimálbér 40 %-a nettó értéken kerüljön megállapításra.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A közelgő iskola javára megrendezésre kerülő bállal kapcsolatban több dolog is felmerült 
bennem. Az elmúlt időszakban nagyon sok bált tartottak Dunavecsén, ezért az emberek kedve 
is lankadóban van. Javasolni szeretném, hogy helyezzük át a márciusi bál időpontját januárra, 
így az önkormányzat kezdhetné először az újévben a báli szezont. 
 
 
10./ Napirend: 
       FKDTKT Társulási megállapodás módosítása  
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A módosításban egy önkormányzat képviseletére vonatkozó tétel volt, valamint egy-két 
vagyon szerepeltetése a társulás vagyonában, ez mind a két vagyoni, kunszentmiklósi 
ingatlant érinti, ami a társulás vagyoni nyilvántartásaiban szerepel. Javaslom a módosítás 
elfogadását. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy márciusban behozzuk módosításra a szociális 
rendeletünket, ami jelen pillanatban a Társulási Tanács megállapodásában is benne van. 
Ezután április 1-jétől és az azt követő években az intézményi térítési díjat szociális területen 
Kunszentmiklós város önkormányzata fogja megállapítani. Ha ez elkerülte volna bárkinek is a 
figyelmét. Ami a mi hatáskörünkben maradt, az egyedül a kedvezmények, illetve 
mentességek megállapítása. A teljes kistérség térítési díját Kunszentmiklós fogja 
meghatározni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ez ellen lehet tiltakozni? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Nem, törvénymódosítást a Társulási Tanács elfogadta. A szociális étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tartozik bele.  
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Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?  
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
21/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
FKDTKT Társulási megállapodás módosítása  
 

H a t á r o z a t 
 
 

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása című előterjesztést és azt 
elfogadásra javasolja.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
11./ Napirend: 
       KDV 2011. évi működési hozzájárulása 
  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ez a működési hozzájárulás a Közép-Duna vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2011. évi tagdíja, melyet 100 Ft/fő/év-ben határoztak meg. Javaslom a tagdíj 
megfizetését.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?  
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
22/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
KDV 2011. évi működési hozzájárulása 
 

H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi működési hozzájárulás 
megfizetésére irányuló beadványát, mely alapján javasolja a tagdíj megfizetését. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
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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 

 
 


