Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága

57-3/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a bizottság 2012. április 19-én /16,30-20,00/ megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Halászné Kovács Éva a bizottság elnöke, Banyári István képviselő, a bizottság tagja, Vasaji
László Arnold képviselő, a bizottság tagja, Erdélyi László a bizottság külső tagja (4 fő)
Matula Jánosné képviselő asszony és Aranyi János Gábor képviselő úr
Meghívottak:
Vörös Sándor polgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási
csoportvezető, Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos, Horváth Péter a Dunavecsei
Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetője
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes.
Javasolta, hogy a 2012. április 25-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat tárgyalja
meg és véleményezze a bizottság. Javasolni szeretném, hogy a IX. napirendi pontot tárgyaljuk
legelőször, mivel a cégvezetőnek öt órától elfoglaltsága lesz.
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül a módosítást
elfogadták.

I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

7.) f) Javaslat a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. földbérleti szerződés
módosítására
2.) a) Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a módosítására
b) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására
3.) a) Javaslat az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának megtárgyalása, a zárszámadási rendelet megalkotása
b) A 2011. évre vonatkozó éves, összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadása
c) Javaslat a Könyvvizsgálói jelentés elfogadására
6.) Javaslat az eb nyilvántartási rendszer vezetésére
7.)Egyéb ügyek
a) Javaslat a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjakról szóló
rendelet átvizsgálására, a törvényesség betartása érdekében
b) Javaslat adórendeletek átvizsgálására az önkormányzat gazdálkodásának
tükrében

VII.
VIII.

IX.
X.

c) Javaslat a civil szerveződések jövőbeni elszámolásának módjára
d) Javaslat az Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi
Társulás, társulási megállapodásának módosítására a törvényi
szabályozás változása miatt
e) Beszámoló a Központi Háziorvosi ügyelet szakmai és pénzügyi
működéséről
g) Javaslat az útkarbantartási feladatokra

A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.
I. Napirend:
7.) f) Javaslat a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. földbérleti szerződés
módosítására

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A bérleti szerződés a Mezőgazdasági Zrt. módosítani kívánja, igazgatóságuk úgy határozott,
hogy a 200 AK-nál nagyobb földterületet bérbeadóknak már az idei évtől 1300 Ft/Ak bérleti
díj helyett 1500 Ft/Ak bérleti díjat fizet, amennyiben a bérbeadó hajlandó 5 évvel
meghosszabbítani a jelenleg érvényes szerződését. Kérdésem, hogy a hosszabbítás mikortól
vonatkozik?
Horváth Péter Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. cégvezető
Az eredeti szerződéstől számított öt év.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Az ajánlatban szereplő ár 2017-ig szól, utána az ár változhat.
Horváth Péter Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. cégvezető
Ezt a piaci helyzet dönti el. Mi szeretnénk, ha nem kellene változtatni, érdekünk, hogy
megtartsuk a földtulajdonost, de el se riasszuk. Azért írtuk bele a 2017-et, mert a jelenlegi
állás ez időpontig reálisnak tűnik. Viszont 2017-től változni fog a támogatás igénylésének
rendszere, a földvásárlás moratóriuma meg fog szűnni. Nyilván ez a cég követni fogja, de azt
nem írhatom le, amit nem tudok.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A beadvány utolsó bekezdése tartalmazza a képviselő-testület korábbi kérését, amennyiben a
beruházó jelentkezik a területre a bérleti szerződés közös megegyezéssel felbontható. A
magam részéről nem vagyok ellene, mert úgysem tudnánk hasznosítani ezeket, a területeket.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
Egy pici aggályom az ügyben lenne, korábban beszélgettünk energiaerdő telepítéséről, illetve
ha a pályázatunk nyer, akkor lehetne oda olyan fákat ültetni, mely alkalmas lenne az
aprítékkal történő fűtésre.
Kérdésem, ha más cél miatt bontanánk fel a szerződést, azt is bele lehetne-e tenni?

2

Horváth Péter Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. cégvezető
Erre a hasznosításra nem gondoltunk, illetve kérésként még nem hangzott el. A törekvésünk
arra irányul, hogy a területeket megtartsuk, mert csak így tudunk beruházásokat tervezni.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Lehetne bele tenni a szerződésbe egy olyan záradékot, hogy amennyiben a település érdeke
megkívánja hasznosítás útján, akkor is felbontható. Így benne lesz, hogy nem másnak
bérbeadásra szánt dologról van szó, hanem a település érdekében tett célról.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Pontosan meddig fog szólni a meghosszabbítással a szerződés?
Horváth Péter Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. cégvezető
2022. és 2024. évekig.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Egyetértek a földbérleti szerződés hosszabbításával.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy az elhangzott két kitétellel a
szerződést meghosszabbítsuk?
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozták:
31/2012. (IV.19.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. földbérleti szerződés
módosítására
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt.
földbérleti szerződés módosítására vonatkozó beadványát és úgy határoz, hogy a földterületek
bérleti szerződésének hosszabbításával egyetért, azt javasolja a képviselő-testület számára az
alábbi kiegészítésekkel:
- Ipari parknak meghirdetett területekre vonatkozóan, amennyiben beruházó jelentkezik, a
bérleti jog és a bérleti szerződés közös megegyezéssel a tulajdonos kérésére.
- Amennyiben a település érdeke megkívánja a bérbe adott földterületek más célra történő
hasznosítása érdekében a földbérleti szerződés felbontható a tulajdonos kérésére.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

II. Napirend:
2.) a) Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a módosítására
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A módosítási javaslatban a 2011. évi költségvetés 4. módosítását, amely a 4. negyedév
kötelező tételeit (segélyekre, bérkompenzációra, pályázatokra, népszámlálás zárására átvett –

3

kiutalt összegeket) tartalmazza. Belső rendezés keretében ÖNHIKI támogatásra, illetve a
rövidlejáratú hitelek rendezésére előző év végén kiutalt összegeket is megjelenítettek a hitelt
csökkentő tételként. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:

32/2012. (IV.19.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a módosítására
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének 4. módosítását és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

b) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Kaptunk egy kérelmet a gazdálkodási csoportvezetőtől, hogy mivel az adatok még nem állnak
teljes körűen rendelkezésre, ezért a 2012. évi költségvetés 1. negyedéves módosítását a soron
következő ülésre kéri elnapolni. Javaslom a kérés elfogadását.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

33/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
Módosítása (1) elnapolására
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határoz, hogy az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását 2012. május 23-i ülésre elnapolja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
III. Napirend:
3.) a) Javaslat az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának megtárgyalása, a zárszámadási rendelet megalkotása
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Felkérem a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést és tegye
meg a kiegészítéseit.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
A bevételek és kiadások 2011. évi teljesítése a tervezetteknek megfelelően alakult 99 %-os
szinten. Ennek a kis mértékű eltérésnek az oka egyrészt a szakrendelő pályázat záró
időpontjának a csúszása, ami miatt a TVK többletteljesítményt nem tudtuk igényelni, csak
2011. végével, így már a III. negyedévtől betervezett magasabb TVK összeghez a teljesítés
átcsúszott a 2012. évre másrészt, szintén a szakrendelő pályázatához kapcsolódó fejlesztési
forrás lehívása a pályázat csúszása miatt áttolódott a 2012-es évre. Összességében nagy
mértékű eltérést nem tapasztalunk, viszont a kiadásokon és bevételeken belül előfordulnak
eltérések az egyes tételek előirányzata és azok teljesítése között. Ilyen például a bevételeknél
az ÁFA bevételek, amely 3.400 eFt. összeggel került megtervezésre. Azonban a szakrendelő
felújításához kapcsolódó épület felújítás fordított ÁFA-ja, a fordított ÁFA technikai
könyvelése miatt a bevételek között is megjelenik ezen a soron 55 millió forint összeggel.
Szintén a pályázat elszámolásához kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy a közreműködő
szervezet, valamint a könyvvizsgálói ellenőrzés során felmerült egy az önkormányzati
vagyont érintő probléma. A pályázati kiírás szerint nem számolható el minden tétel
vagyongyarapodásként az önkormányzat könyveiben. A pályázati kiírás kötöttsége miatt
egyes tételeket, amelyek nagy összeget jelentettek a pályázat megvalósítása során nem
lehetett felhalmozási kiadásként beállítani a pályázat költségvetésébe. A tervezés során mi
ezeket az összegeket is a felhalmozási kiadások között terveztük meg. Ez az eltérés az
elszámolás során derült ki, igyekeztünk ezt a számunkra kedvező módon javítani, ennek
érdekében egyeztettünk a könyvvizsgálóval és a közreműködő szervezettel is, valamint
módosítottuk az önkormányzat számviteli rendjét. Így sikerült azoknak a tételeknek az
összegét minimálisra leszorítani, amelyek nem vehetők figyelembe a vagyonban.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A személyi juttatásoknál megtakarítás van, bár úgy látható, hogy tételen belül néha külső
személyekkel kellett megoldani bizonyos feladatokat átcsoportosítással, de belül maradnak.
Egyértelmű, hogy a dologi kiadásoknál mind az ÁFA, mind az egyéb díjaknak az emelkedése
az, ami megmutatja azt, hogy szorosak a keretek és nagyon oda kell figyelni. A
könyvvizsgálói jelentéssel is összefüggnek bizonyos tendenciák. Abból úgy tűnik, mintha az
adóhátralékoknál egész év alatt 3 millió forinttal sikerült volna a hátralékunkat csökkenteni. A
szállítói követeléseknél szerepel egy nagy összeg, amely áthúzó tétel és amely, a szakrendelő
beruházásának befejezéséhez tartozik – 60 millió forint.
Kérdezném, hogy van-e valakinek kérdése a tétellel vagy a zárszámadással kapcsolatban?
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el a bizottság tagjai részéről.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az önkormányzat 2011. évi
zárszámadási rendelet-tervezetével?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
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34/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának megtárgyalására, a zárszámadási rendelet megalkotására
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határoz, hogy az
önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

b) A 2011. évre vonatkozó éves, összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadása

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Az ellenőri jelentésről készült egy összefoglaló leírás is, valamint megkaptuk a 2011. évben
végzett belső ellenőri jelentést. Korábban volt egy pályázati ellenőri jelentés, amit
megkritizáltunk, ahhoz képest most egy nagyon részletes jelentést kaptunk, ami a helyi
sajátosságokat tartalmazza. Az intézkedési tervek is mutatják, hogy ezek sokkal jobban
elkészítettek, mint a korábbi jelentés, amit megkaptunk. Annak nagyon örülök, hogy minden
szabályzatot átnézett a belső ellenőr, egy kivételével a szabályzatokon megtalálható a
„szabályos a helyi viszonyoknak megfelelő” jelzés.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Több előterjesztésen megtalálható a jegyző neve, viszont ő betegállományban van, ezért
azokat, melyeket ő készített nem fogom elfogadni. Azt gondolom, hogy amíg beteg, nem
vehet részt a munkában.
Nagy Erzsébet aljegyző
Ezt az ellenőri jelentést, mivel márciusi keltezésű már én írtam alá.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Az összefoglaló ellenőrzési jelentésben szerepel egy utóellenőrzés, egy pályázat ellenőrzés és
egy szabályossági ellenőrzés. Az egyik ellenőrzés pont annak az utóellenőrzése, amit múltkor
kifogásoltunk.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés elfogadásával?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
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35/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
A 2011. évre vonatkozó éves, összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadása
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó éves,
összefoglaló ellenőrzési jelentést és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

c) Javaslat a Könyvvizsgálói jelentés elfogadására

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A könyvvizsgáló a megállapításait megtette,
alapdokumentumokat megfelelőnek találta.

mindent

szabályosnak

és

az

Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Egy tételnél szeretnék pontosítani, a Szimba pályázatból nem 400.000 Ft folyt be, hanem csak
100.000 Ft.
Vörös Sándor polgármester úr
Az összeg nagysága stimmel, csak nem bontotta szét a pályázati összegeket, így a megyei
önkormányzat és a Szinergia Közalapítvány által nyújtott támogatás is benne szerepel.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Javaslatot teszünk arra, hogy elfogadásra javasoljuk a jelentést, viszont a könyvvizsgáló felé
jelezzük, hogy ez a pályázati összeg több tételből tevődik ki és ezt korrigálja.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
36/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat a Könyvvizsgálói jelentés elfogadására
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó könyvvizsgálói
jelentést, azt elfogadásra javasolja azzal a korrigálással, hogy a pályázati összeget a
könyvvizsgáló bontsa szét, mivel az több tételből tevődik ki.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
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IV. Napirend:
6.) Javaslat az eb nyilvántartási rendszer vezetésére

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Felkérem Polgármester urat, hogy a napirend előterjesztését tegye meg.
Vörös Sándor polgármester úr
Kettő anyagot kapott mindenki, az egyik egy nagy összegű havi díjas szolgáltatás, a másik
pedig egy 1000 Ft-os regisztrációs díj, amit a lakos fizet. Lényeg az, hogy az
önkormányzatnak a kötelezettsége az, hogy három évente eb-összeírást végezzen. Ennek van
egy tartalmi követelménye. A kiegészítésben szereplő összeget irreálisan nagynak tartom,
gyakorlatilag nem adnak semmi segítséget, csak egy felületet, ahová be tudjuk vinni az
adatokat. Az aljegyzővel abban maradtunk, hogy házon belül készítünk egy adatbázist, amibe
rögzíthetőek az adatok. Az összeírást az ősz folyamán meg kell csinálni.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A helyi állatorvostól megkérdeztem, hogyan tartják nyilván a kutyákat. Elmondása szerint az
Állatorvosi Kamara tartja nyilván a kutyákat a településen dolgozó állatorvosok
nyilvántartása alapján.
Vörös Sándor polgármester úr
Véleményem az, hogy erre pénzt ne fordítsunk, házon belül a nyilvántartást megcsináljuk. Az
Állatorvosi Kamarától megkérjük az adatokat.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A felvetésem a napirendhez kapcsolódik, mégpedig az, hogy meg kell csináltatnunk az ebbefogadó telepet, mivel a településünk tele van kóbor kutyákkal. Több kisgyerekes szülő
panaszkodott, hogy a kóbor kutyák több utcán át mennek utánuk. Rengetek a csellengő kutya,
ezért az lenne a megoldás, ha be lennék chippelve. Aki kutyát tart, sajnos erre fordítania kell.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Sajnos van egy réteg, akinek ha fizetnie kell letagadja, hogy övé a kutya.
Nagy Erzsébet aljegyző
Nincs ebrendészeti telepünk, viszont szerződésben állunk egy menhellyel, csak az a baj, hogy
20-30 ezer forint egy kutyának az elszállítása.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Az lenne a megoldás, ha írnánk egy levelet a főállatorvos felettesének, amiben leírnák, hogy
tarthatatlan állapotok vannak a településen, a határozatban követelményként leírtakat az
önkormányzatok képtelenek megfizetni. A kóbor kutyák elszállítását és menhelyen tartását
sem tudják megfizetni.
Erdélyi László a bizottság külső tagja
Egyetértek az előttem felszólalóval, nagyon sok kutya van szabadon és nagy mennyiségű
ürülék van a közterületeken. Valamit sürgősen lépni kell, míg nagy baj nem történik.
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Mi történne akkor, ha tovább üzemeltetnénk a telepet?
Nagy Erzsébet aljegyző
A hatóság bírságot szabna ki, m2-ként 100 ezer forintot és az épületet is lebontathatják.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Az épületet nem bontathatják le, mivel 50 m2-ig csak bejelentési kötelezettségünk van. Egy
tervező megrajzolja, az építhetőségnek kell megfelelni és a telekhatároknak. Magába az
épületbe nem tudnak belekötni.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Továbbra is azt mondom, hogy a Megyei Főállatorvosnak kell írni, hogy milyen probléma
van, jelenleg a felújításra nincs pénzünk, viszont üzemeltetni kell, mivel a közbiztonságra
veszélyesek a kutyák. Az elszállíttatást egyetlen egy önkormányzat sem tudja megfizetni.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Hangsúlyozom a megoldást a chippeltetés jelentene.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Ami javaslattételre ad lehetőséget az elhangzottak alapján az, hogy a megkapott alapadatok
alapján az önkormányzat felfektet egy nyilvántartást.
Elnök asszony 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 másik javaslat az volt, hogy Dunavecse településen lévő kóbor kutyák helyzetének
megoldása érdekében az önkormányzat keresse meg a megyei főállatorvost annak érdekében,
hogy megoldódjon a kóbor kutyák esetleges befogása, településről való eltávolítása –
megkereséssel éljünk, hogy a probléma megoldódjon.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Még mielőtt a levelet megírnánk, ki kellene menni és rendbe kellene szedni a telepet. Nagyon
elhanyagoltnak tűnik.
Vörös Sándor polgármester úr
Emlékeim szerint az áramellátás is problémás, a szivattyút is régen ellopták.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A javaslat akkor is él, csak előtte fel kell mérni, hogy milyen helyzetek uralkodnak.
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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37/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat az eb nyilvántartási rendszer vezetésére
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy rendelkezik,
hogy az eb nyilvántartási rendszer vezetésére az önkormányzat készít egy nyilvántartást.
2./ A bizottság továbbá javasolja, hogy a településen lévő kóbor kutyák helyzetének
megoldása, a lakosság közbiztonsága érdekében az önkormányzat keresse meg levélben a
megyei főállatorvost.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
V. Napirend:
7.) Egyéb ügyek
a) Javaslat a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjakról szóló
rendelet átvizsgálására, a törvényesség betartása érdekében

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendet.
Nagy Erzsébet aljegyző
Volt egy folyékony hulladékos rendeletünk, amire érkezett az év végén egy törvényességi
észrevétel, mely szerint a rendeletben szereplő díjakat nem lehet külön bontani, illetve
rendeletileg kedvezményben részesíteni a csatornázott, illetve csatornázatlan területeken
élőknek a szennyvíz elszállítását. Jegyző Asszony elkezdte a tárgyalást a Bácsvíz Zrt.-vel, ami
eléggé vontatottan ment és ezért a törvényességi észrevételnek a teljesítési határideje
húzódott. Határidő meghosszabbítást kaptunk, ez a probléma nem csak a mi
önkormányzatunkat érinti, hanem azokat az önkormányzatokat is, akik a Bácsvíz Zrt.-től
kapják az ivóvizet. Azért, hogy a törvénysértést elkerüljük, a rendeletünknek a két pontját
töröltük, ezáltal csak a felvett víz, illetve a csatornázási díj van szabályozva. A szennyvíz
elszállítására és kezelésére valószínűleg hatósági árat fognak bevezetni. Sajnos még mindig
nem sikerült a Bácsvíz Zrt-vel egyeztetni, viszont a törvénysértést most már meg kell
szüntetni. Egyenlőre nem lesz szabályozva, ez sem a legjobb megoldás, mert ez mulasztásnak
minősül. Előre láthatólag május hónapban lesz rá felsőbb jogszabály, akkor tudjuk a
mulasztást is orvosolni. Ugyanakkor ebben a rendeletünkben szabályoztuk azt is, hogy aki
csatornázatlan területen lakik, annak a szennyvíz elszállítását az önkormányzat 50 %-ban
megtéríti. A rendeletünk ezt a pontját is törölni kellett, viszont, hogy ezek a lakosok ne
sérüljenek, ezért készítettünk egy határozat-tervezetet. A testület határozatban fogja ezeket a
lakosokat kedvezményben részesíteni.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Megpróbáltam megkeresni az alaprendeletet a honlapon, de nem találtam. A rendeleteinket
rendbe kellene szednünk, mivel azokat nem lehet megtalálni.
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Aranyi János Gábor képviselő úr
Azt gondolom, hogy nagyon kevés lakos veszi igénybe a kedvezményt.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a törvénysértést
megszüntessük, a rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a határozat-tervezet
elfogadásával?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
38/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjakról szóló
rendelet átvizsgálására, a törvényesség betartása érdekében
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a folyékony hulladék elszállításáért
fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét és úgy rendelkezik,
hogy azt javasolja a képviselő-testület számára elfogadni..
2./ A bizottság továbbá javasolja a kedvezmény további fenntartását a határozat-tervezet
alapján.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

Nagy Erzsébet aljegyző
Megalkottuk az ősszel a szilárd hulladékos, illetve díjtételes rendeletünket, időközben, a két
ünnep között hoztak egy felsőbb jogszabályt, mely szerint január 1-jétől díjstopot vezettek be.
Ezért tapasztalták a lakosok, hogy ebben az évben a régi díjak alapján készültek a számlák.
Azt az információt kaptam, hogy április 1-jétől feloldották a díjstopot, figyelembe fogják
venni a rendeletünket. Meghatároztak egy felső díj határt is, erről a jövő hét folyamán fog a
Dunanett Kft. tájékoztatást küldeni. Valószínűleg a májusi testületi ülésre erre vissza kell
térni.
Vörös Sándor polgármester úr
Voltam a Dunanett Kft-nél, erre a díjstopra való hivatkozással tették át a II. félévre a
lomtalanítás időpontját. Kértem tájékoztatást a KDV-től, hogy január 1-jétől milyen áron
fogják elszállítani a hulladékot, mivel a Dunanett Kft. több mint 100 %-os emelést vetített elő.
Remélhetőleg választ hamarosan meg fogom kapni.
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VI. Napirend:
b) Javaslat adórendeletek átvizsgálására az önkormányzat gazdálkodásának
tükrében

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A napirendünk keretében a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása került beterjesztésre.
Felkérem Nagy Erzsébet aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendet.
Nagy Erzsébet aljegyző
2012. február 1. napjától a talajterhelési díj 120 Ft/m3 egységárról felemelkedett 1800 Ft/m3re. A fizetendő díj nagy terhet jelent a lakosságra különös tekintettel a szociális rászorult
rétegre. Ezért indokolt a talajterhelési díjakról szóló rendeletünk módosítása és a
kedvezményezettek, valamint a mentességben részesülők feltérképezése, továbbá a
feltételrendszer átvizsgálása. Két rendelet-tervezetet készítettünk, van egy könnyebb és egy
szigorúbb feltételrendszerű. Szeretnénk azokat a lakosokat kedvezményben, illetve
mentességben részesíteni, akik egyébként úgysem tudnák megfizetni.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
Kérdésem, hogy volt-e kalkuláció azzal kapcsolatban, hogy ez a kedvezmény összegben
mennyit jelentene? Nem a kedvezmény ellen vagyok, de szeretném tudni, hogy ez mégis
mekkora összeg.
Nagy Erzsébet aljegyző
Az a baj, hogy ezek a díjak február 1-jétől vannak, számítások nem történtek.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
A kedvezmény megállapításával csak egy a baj, hogy olyanok is részesülnének, akik nem
érdemlik meg. A kisnyugdíjast mindenképpen támogatom, de van egy réteg, akiket semmi
képen nem szeretnék. Egyedi elbírálást tartanék elfogadhatónak.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Kivételt nem tehetsz, mert jogilag meg fogja támadni. Meg kell nézni, hogy hány olyan lakás
van, ahol a rákötés még nem történt meg. Véleményem az, hogy az lenne a legjobb, ha
mindenki rá tudna a csatornahálózatra kötni.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
Azt kell megnézni, hogy pl. egy 4 fős családnál mennyi a vízfogyasztás és hogy a
talajterhelési díj szempontjából mennyit jelentene az önkormányzatnak.
Vörös Sándor polgármester úr
Tegyük fel 5 m3-es fogyasztása van, kb. 10 ezer forintot jelentene a talajterhelési díj.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
Azt lehet mondani, hogy az önkormányzatnak, ha megállapítja a kedvezményt kb. 10 ezer
forintjába kerül családonként.
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Úgy gondolom, hogy ez több tízmilliós nagyságrendű tétel. Úgy kell a kedvezményt
megállapítani, hogy adható legyen és egyedi elbírálás alapján.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
Jobban járnánk, ha az önkormányzat átvállalná a rákötés költségét és a lakos fizetné a
csatorna díjat.
Matula Jánosné képviselő asszony
Az a baj, hogy hozzájárulás fizetése nélkül kötnek rá a hálózatra.
Vörös Sándor polgármester úr
Korábban jött egy levél, hogy már nem lehet ezt a hozzájárulást kérni a lakosoktól. Korábban
sem az önkormányzat szedte a hozzájárulást, hanem az Apostag-Dunavecse Szennyvíz
Társulat.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A csatorna társaság hitelére az önkormányzat vállalt kezességet, tehát a mi ingatlanjaink
voltak fedezetként megjelölve.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Az-az aggályos, hogy a pár hónap alatt nagyon sokat rákötöttek és nem fizettek semmiféle
hozzájárulást. Utólag díjat már nem szedhetünk.
Vörös Sándor polgármester úr
A levelet megpróbáljuk megkeresni.
Nagy Erzsébet aljegyző
Felkértük az építészeti tanácsadónkat, hogy nézzen utána a bekötéseknek, hogy
szabályszerűen történjenek meg. Korábban is voltak a rendeletben kedvezmények beépítve.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Kérdésem, hogy a befolyt talajterhelési díj az önkormányzaté marad?
Vörös Sándor polgármester úr
Igen, de nem költhetjük el bármire, csak szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatos feladatokra.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Én akkor is azt támogatom, hogy kössön rá mindenki.
Vörös Sándor polgármester úr
A kötelező karbantartáson kívül minden évben lehet írni egy listát, hogy mit szeretnénk a
hálózaton fejleszteni.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
Éves szinten 1300 eFt. folyik be a talajterhelési díjból. Úgy gondolom, hogy azok közül, akik
nem voltak rákötve a hálózatra a fele bizonyára rákötött. Óvatos számítás alapján kb. 1 millió
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forint folyhat be idén a díjból. Jobban járunk, ha a lakosság ráköt, mert akkor csatornadíjat
fizet, nagyobb lesz a Bácsvíz Zrt. bevétele.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Hangsúlyozom, hogy nem vagyok hajlandó azokat támogatni, akik kocsmába, üzemanyagra
költik a pénzüket. Igenis, akik nem hajlandók megfizetni a díjat rá kell terhelni a házára az
összeget.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
A döntés előtt szeretnék számokat látni vízdíj, csatornadíj és talajterhelési díj tekintetében.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Kérdésem, hogy mikor kell a bevallást megtenni?
Nagy Erzsébet aljegyző
Már meg kellett tenniük az adózóknak.
Vörös Sándor polgármester úr
Mi lenne akkor, ha csak az egyedül élő nyugdíjasnak adnánk kedvezményt bizonyos életkor
felett.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Dönthetünk egyéni elbírálással is, úgy mint a Bursánál. A jelenlegi feltételrendszer alapján a
fél város kedvezményben részesülhetne.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Egyébként nagyon jó, hogy ennyi rendeletet hozunk, de jó volna, ha valaki a hivatalból végre
is hajtatná. Nem tudom kinek a feladata, de számon fogom tőle kérni. Közterületen továbbra
is parkolnak a teherautók és sorolhatnám.
Nagy Erzsébet aljegyző
A szabálysértésre vonatkozó rendeleteinket május 1-jétől hatályon kívül kell helyezni.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Akkor viszont úgy kell a rendeletet beterjeszteni, hogy díjat köteles fizetni az, aki
közterületen parkol.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A faágakat továbbra sem vágják le a lakosok.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Az adótartozásokra ugyanez vonatkozik, nem elég hatékony az ügyintézés.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Pár hónapja kértem a feketén dolgozó vállalkozókat kutassa fel valaki a hivatalból. Nem
történt ez irányban sem elmozdulás, azt sem tudom, hogy ki az ügyintézője. Semmiféle
visszajelzés nem érkezett.
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Ugyanaz van mint négy évvel ezelőtt, amikor is hozták a határozatokat, de azokat nem
hajtotta végre senki. Pedig, amikor a munkát kiadom, utána leellenőrzöm a végrehajtását. Két
hónap múlva, ha nem történik semmi, ebből valakinek fegyelmi ügye lesz. Valaki számon
lesz kérve, ha nem megy, akkor vegyünk fel olyan személyt, akinek az lesz a dolga, hogy
ezeket a feladatokat végrehajtsa. Igenis vagy a jegyző vagy az aljegyző vegye már kézbe a
feladatokat. A honlapon nincsenek aktualizálva a közérdekű adatok, ami nagyon nagy baj.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A Jegyző asszony feladata lett volna, hogy a feladatokat úgy elossza, hogy mindenki
egyformán kivegye belőle a részét. Máshol is ekkora apparátussal működik a hivatal és jól
működik.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Most ezzel a résszel nem tudunk foglalkozni, de ha visszajön táppénzről az első dolgom a
számonkérés lesz.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Az elhangzottak alapján szeretnénk egy kalkulációt arra vonatkozóan, hogy mennyien
kötöttek rá a csatornahálózatra, mennyien vannak azok, akik továbbra is talajterelési díjat
fognak fizetni. A kétféle kedvezmény megállapítása külön-külön számszerűsítve mekkora
összeget jelentene az önkormányzatnak.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
39/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Talajterhelési díjról szóló rendelet átvizsgálása
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a talajterhelési díjról szóló rendeletének
módosításáról szóló előterjesztését és úgy rendelkezik, hogy a Polgármesteri Hivatal
adócsoportjától tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy mennyien kötöttek rá a
csatornahálózatra ebben az évben, mennyien vannak azok, akik továbbra is talajterhelési díjat
fognak fizetni. A bizottság kalkulációt kér az előterjesztésben szereplő kétféle kedvezmény
esetében, arra vonatkozóan, hogy külön-külön mekkora összeget jelentene az
önkormányzatnak a bevezetése.
Határidő: 2012. április 25.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

VII. Napirend:
7. c) Javaslat a civil szerveződések jövőbeni elszámolásának módjára
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Vörös Sándor polgármester úr
Korábban a szabályzattal kapcsolatban többféle problémát felvetettünk. Ezeket a problémákat
az új szabályzat nem orvosolja. Minimum olyan melléklet szükséges, ami tartalmazza, hogy
milyen adatokat kérünk a pályázat benyújtásához. Alapvető, hogy az elszámolás
körülményeit, az adatlapját vagy annak tartalmi elemeit tartalmazza. Ezek a szabályzatban
nincsenek felfektetve.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Az előterjesztésben, ha a törvényi hivatkozásokat nézem, nagyon sok változás van. A
törvények aggályokat vetnek fel.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Muszáj ebben döntenünk?
Vörös Sándor polgármester úr
Szeretném javasolni, mivel nem az aljegyző készítette, hogy tegyük át későbbi időpontra a
megtárgyalását.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Jelentősége az idei évben nincs, mivel csak a jövő évi támogatások megállapításánál tudnánk
alkalmazni. Az idén támogatottakra a jelenlegi szabályzat vonatkozik.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Jelöljünk ki egy időpontot, amikor megtárgyaljuk, de akkor legyen jelen az előterjesztő.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A májusi testületi ülésen már most sok a napirend, ezért az egy hónapos határidőnek én ellene
vagyok.
Matula Jánosné képviselő asszony
Véleményem az, hogy nem lehet egy kalap alá venni a szervezeteket. Egységesíteni kellene
őket, addig nem tudjuk a szabályzatot módosítani. Azt vallom, hogy bárkinek adható
támogatás, és a támogatás összegéig köteles elszámoltatni, illetve köteles elszámolni a
szervezet. Az volt a legnagyobb baja az Alpolgármester úrnak, hogy nem látja a szervezetek
teljes költségvetését. Engem csak az a rész érdekel, amelyet az önkormányzat adott, hogy
azzal maradéktalanul, szabályosan számoljon el. A tagdíj szedése és egyéb bevételek
elszámolása sem tartozik az önkormányzatra. Nekem az a problémám, hogy a szervezeteket
nem tudom egyformán kezelni és egyenrangúan értékelni. Addig nem lehet semmilyen
szabályzatot elfogadni, amíg nem felel meg mindenféle tekintetben.
Vörös Sándor polgármester úr
Ha a szervezeteket nézem több fajta csoport van és több fajta törvény. A Sportegyesületekre
a sporttörvény fog vonatkozni, amúgy a civil törvény. A polgárőr egyesületre a polgárőr
törvény vonatkozik, ugyanez a tűzoltóknál is fennáll. A helyzetet színesíti, hogy vannak olyan
szervezetek, akik nem hivatalosan, a művelődési ház keretein belül működnek.
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Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Azoknál a civil szervezeteknél, akik nem hivatalosan működnek, a támogatás összege után
adó és járulék fizetési kötelezettség is keletkezhet.
Vörös Sándor polgármester úr
A jövőre nézve támogatást csak azoknak adunk, akik bejegyzett civil szervezetek. A
művelődési ház éves költségvetésébe „alkotó közösségek működtetése” címmel biztosítunk
egy keretet azoknak a szervezeteknek, akik eddig is a művelődési ház égisze alatt
tevékenykedtek.
Matula Jánosné képviselő asszony
Ezzel az a baj, hogy a szabályzatban nincs benne a feladatuk.
Vörös Sándor polgármester úr
Onnantól kezdve náluk nem is kell a pályázatnak megjelenni.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Az intézményvezetőt viszont számon lehet kérni, hogy mire költötte el a pénzt. Úgy
gondolom, hogy ezt kár túl bonyolítani.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Maradjunk annyiban, hogy a civil szervetek szabályzatára két hónapot adunk, hogy a
átdolgozás megtörténjen. Tehát a június testületi ülésen kerüljön a ténylegesen átdolgozott
javaslat beterjesztve.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
40/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat a civil szerveződések jövőbeni elszámolásának módjára
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a civil szerveződések jövőbeni
elszámolásának módjára készített előterjesztést és úgy határoz, hogy a szabályzat teljes
átdolgozására még két hónapot haladékot ad. A bizottság a júniusi testületi ülést megelőzően
kéri a szabályzat beterjesztését.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
/Banyári István bizottsági tag 18,30-kor kiment a teremből – jelen van 3 fő bizottság tag/
VIII. Napirend:
7. d) Javaslat az Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi
Társulás, társulási megállapodásának módosítására a törvényi szabályozás
változása miatt
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A múlt ülésen döntöttünk ebben a témakörben, akkor a helyi rendeletünket módosítottuk.
Ennek a korábbi döntésünknek az átvitele történik meg a társulási megállapodásban. Javaslom
a társulási megállapodás módosításának az elfogadását.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A bizottság tagjai 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták:
41/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat az Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi
Társulás, társulási megállapodásának módosítására a törvényi szabályozás
változása miatt
Határozat

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a FKDM TKT beadványát a társulási
megállapodás módosítására vonatkozóan és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
/Banyári István bizottság tag 18,35-kor visszaérkezett a terembe – jelen van 4 fő bizottsági
tag/
IX. Napirend:
7. e) Beszámoló a Központi Háziorvosi ügyelet szakmai és pénzügyi
működéséről

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A múltkori testületi ülésen a szakrendelőre vonatkozó beszámolót elfogadta a testület és a
háziorvosi ügyeletre vonatkozó szakmai beszámolót kértük újra kidolgozni és ezzel
kapcsolatban a gazdálkodási csoport részéről a kimutatásokat, mivel vállaltuk, hogy az
önkormányzatok felé azt továbbítjuk.
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
Szeretném elmondani, hogy azért nem egyezik a kimutatásunk a gazdálkodási csoportvezető
által készített kimutatással, mert a korábbi MEP finanszírozásnak megfelelően történt a
kalkuláció. A népesség csökkenés miatt a kimutatás 207 ezer forinttal nem egyezik. Ez a
finanszírozás nem érkezett meg és nem is várható. Financiális szempontból az előirányzott
költségtervezetet éves viszonylatban tartottuk. A kezdeti túllépést a felszerelés, ruházat,
gépjármű műszaki vizsgáztatása, javítása, illetve költség megtakarítási célzattal LPG
üzemanyagra való átállás okozza, melyet az üzemanyag megtakarítás, gyógyszer megtakarítás
részben kompenzál, illetve éves lebontásban kezdeti többletköltség eloszlása miatt a
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költségvetés tartható. Többletkiadásként jelentkezett továbbá a decemberi ünnepnapok
kiemelt bérezésének szükségessége, egyrészt a korábbi, illetve hasonló helyen biztosított
pótlékok miatt. A jövőben differenciálni szeretném a hétközbeni és hétvégén vállalt ügyeleti
díjazást az orvosok tekintetében, mivel hétvégi ügyeletvállalásukat nem látom elég
motiváltnak. Javaslatom az 1700 forintos hétközbeni, 2000 forintos hétvégi óradíj
bevezetését. A gépjárművezető és ápoló, illetve a nővér béreket emelni szeretném,
amennyiben a működtetés a jövőben az üzemanyag megtakarítás miatt ezt lehetővé teszi. Az
orvosi ügyelet újraindításakor levélben kerestem meg a települések háziorvosait, hogy részt
tudnak-e venni az ügyeleti ellátásban. Jelentkező nem volt.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Két kimutatás készült, egyik a 2011. évi tényadatokat tartalmazza, ez megküldésre került a
társult önkormányzatok részére, ez alapján a 2011. évet figyelembe véve Dunavecsének
visszafizetése keletkezett a településekkel szemben. A másik táblázat a 2012. évi ügyeleti
ellátás első négy hónapjáról készült, a kimutatás a tervhez viszonyítva az első négy hónap
adatait mutatja be.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A főorvos úr által elmondottakat támogatom, ha az általa előterjesztett és általunk elfogadott
keretbe belefér, akkor a megtakarítással saját belátása szerint gazdálkodjon.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Megdöbbentő, hogy a környező települések orvosai nem vállaltak ügyeletet.
Vörös Sándor polgármester úr
Az a véleményem, hogy a főorvos úr annyi órabéremelést ad, amennyit csak akar, de a
keretbe bele kell, hogy férjen.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Körülbelüli számot lehet-e tudni, hogy hány fő tartozik az ellátotti területbe?
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
Az ellátotti területbe 12.230 fő tartozik.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Összegezném az elhangzottakat. A szakmai beszámoló részletes, kimutatásra került az is,
hogy hányszor melyik településre vonult az ügyeletes autó, a költségelszámolást jól átrágtuk,
ezért megkérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló elfogadásával?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:
42/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Beszámoló a Központi Háziorvosi ügyelet szakmai és pénzügyi
működéséről
Határozat
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1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Központi ügyelet szakmai és pénzügyi
működéséről szóló beszámolót és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
Kellett volna készítenem egy másik anyagot a háziorvosi ügyelet átköltözésével kapcsolatban,
ez azért nem történt meg, mert egy pályázati lehetőségre hívta fel a figyelmem a Polgármester
úr, melyet minden bizottsági tag meg is kapott. A pályázat egészségügyi fejlesztésről szól,
klubokat lehet tartósan finanszírozni, 25 millió és 125 millió forint közötti az elnyerhető
összeg.
Vörös Sándor polgármester úr
Bizonyos felújítási munkálatok is beleférnek a pályázat elszámolásába, pl. a rendelő
átalakítása, ha nem kell hozzá építési engedély,
X. Napirend:
g) Javaslat az útkarbantartási feladatokra

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
A napirenddel kapcsolatban a Városgazdálkodási Bizottság elnöke megtette a javaslatát.
Felkérem az elnök urat, hogy ismertesse a napirendet.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
Egységáras ajánlatot kértünk be, azért, hogy az igényekhez és a lehetőségekhez képest
megtaláljuk azt a sorrendet, amiből az utak kátyúzását el lehessen végezni. Az ajánlatkérő
lapon négyféle feladat van felsorolva. Ebben évben az első feladat a kátyúzás elvégzése, a
felmérést megtettük, kb. 90-95 m2 felületen kell elvégezni. Nagyságrendben 500 ezer forintot
jelent.
Második helyen áll a hidegmurvás kátyúzás a Somogyi Béla utcában, melyet akár házilag is
meg lehetne csinálni, hiszen a murvát bele kell csak szórni a gödörbe.
A harmadik ütemben kétfelé kell választani a kérdéskört. Korábban én javasoltam az
aszfaltozást felületi bevonással, viszont a bitumen származékok többszörös drágulása miatt ez
annyira megdrágult, hogy másféle módszert kell találnunk. A másik indok, hogy a bevonat
nem ad aszfalt simaságú felületet, illetve az időtállósága nem megfelelő.
Javasolnám, hogy először kátyúzzuk ki a felületeket és utána meglátjuk, hogy mennyi pénz
marad a további munkálatokra.
Vörös Sándor polgármester úr
Javasolnám, hogy a kátyúzási munkálatokat rendeljük meg a legkedvezőbb árajánlatot adótól.
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy az Arbau-Komplett Bt.
ajánlatát fogadjuk el a melegaszfaltos kátyúzási munkákra és rendeljük meg a munkát bruttó
500 ezer forint összegben?
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A 2. számú feladat a Somogyi Béla utca kátyúzása mészkő murva zúzalékkal. A múlt évben
szépen megcsináltuk, de tudomásul kell venni, hogy murvás út mindig mozog és idővel
kikátyúsodik, mindig ki kell pótolni. Véleményem, hogy elsődleges szempont az, hogy
Dunavecsén minden utat pormentessé kellene tenni. Utána pedig következhet az, hogy
mindegyik utat szilárd burkolattal el kell látni.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja
A tavalyi évről van adósságunk a Síp utca keleti részét, mintegy 100 m-es hosszban
mindenképpen meg kell csináltatni. A múlt évben döntöttünk róla, de pénz hiány miatt akkor
elmaradt. Sajnos az említett szakaszon megáll a víz és lehetetlen közlekedni az utcában. Az
útalap építéseknél a Bartók Béla utca, ún. „Kulcsár köz” is szerepel, hasonló a helyzet, mint
az előbbi utcánál. A Határút szerepel a harmadik helyen, a múlt évben el lett kezdve, sajnos
eső alkalmával szinte járhatatlan. Ebbe a pontba lehetne sorolni a Cédrus utcát és a Fő út azon
részét, amely a Gazdabolt mellett van.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
A Gazdabolt melletti utcával az a gondom, hogy a boltvezető az üzlete udvarában kijelölt
parkolót bezárta az udvarába, a vevők az utcában parkolnak. Az igénybevétel miatt mi pedig
csináltassuk meg az utcát. Megkérem a jegyzőt vagy az eljegyzőt, hogy intézkedjen, mivel
úgy van kiadva a működési engedélye, hogy parkolót kell biztosítania a vevői számára. Úgy
gondolom, hogy tartassuk be a törvényt.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom, hogy a Síp utcát csináljuk meg legelőször.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Az lenne a legfontosabb, hogy az említett utcák nagyságát, - négyzetméterét - meg kellene
határozni, hogy pontosan ki lehessen számolni a költségét.
Vörös Sándor polgármester úr
Az előterjesztésben szerepel, hogy a Széchenyi és Táncsics utcák közötti összekötő utat az ott
élő lakók megvásárolnák, mivel ott senki nem közlekedik.
Nagy Erzsébet aljegyző
Belterületi utat nem lehet eladni.
Vörös Sándor polgármester úr
Néztük a térképen nincs neve és helyrajzi száma az útnak.

21

Aranyi János Gábor képviselő úr
Azt az utcát nem megszüntetni kellene, hanem mélyedést, árkot kialakítani rajta, és így a
környező utcák csapadékvízét elvezetné a záportározó irányába. Nagy probléma az is, hogy a
Széchenyi utcában lakó teherfuvarozó vállalkozó a háza előtt lévő árkot betemette és
felszóratta kővel, hogy parkolni tudjon a teherautójával.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Ez ismét a szabálysértési kategóriába tartozik.
Nagy Erzsébet aljegyző
Május 1-jétől a szabálysértéseket hatályon kívül kell helyeznünk a rendeleteinkben.
Vörös Sándor polgármester úr
Központi jogszabály fogja ezeket szabályozni.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Korábban, mikor járőrszolgálat volt történtek feljelentések, digitális fényképezőgéppel
készített fotók alapján – ez benne volt a feladatunkba. Nem kell hozzá hatósági jogkör,
állampolgári jogon meg lehet tenni a bejelentést. Összesen 80-100 db bejelentést tettünk.
/Erdélyi László külső bizottság tag 19,40-kor elhagyta az üléstermet, jelen van 3 fő bizottsági
tag/
Vörös Sándor polgármester úr
A melegaszfaltos kátyúzás mellett a Gerle utca végét is jó volna megcsináltatni, a felület 115
m2.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Számításaim szerint az említett 115 m2 terület nagyon sokba kerül.
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke
Összegzem az elhangzottakat, a melegaszfaltos kátyúzással mindenki egyetértett. Javaslom,
hogy az előterjesztésben szereplő utcák útalap építésének felmérése, kalkulációja a szerdai
testületi ülésre készüljön el.
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet javaslattal?
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:

43/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat.
Javaslat az útkarbantartási feladatokra
Határozat
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a „Javaslat az útkarbantartási
feladatokra” című előterjesztést és az alábbi javaslatot teszi:
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- A beérkezett árajánlatok alapján az Arbau-Komplett Bt. ajánlatát fogadja el.
- Az 1. pontban szereplő 93 m2 melegaszfaltos kátyúzással egyetért, a munkát bruttó 500 ezer
forint összegben javasolja megrendelni.
2./ A bizottság kéri, hogy 2012. április 25.-i testületi ülésre az előterjesztés 3. pontjában
szereplő utcák útalap építésének felmérése, kalkulációja történjen meg.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
/Erdélyi László külső bizottság tag 19,55-kor visszaérkezett az ülésterembe, jelen van 4 fő
bizottsági tag/

A bizottsági ülésen több napirend nem volt, elnök asszony megköszönte a jelenlévők
aktivitását, majd az ülést 20,00-kor bezárta.

Kmft.

Halászné Kovács Éva
képviselő
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
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