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Jelen vannak: 
Vasaji László Arnold a bizottság elnöke, Aranyi János Gábor, Banyári István, Matula Jánosné 
képviselők, a bizottság tagjai, Vass Imre a bizottság külső tagjai (5) 
 
Meghívottak: 
Vörös Sándor polgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Kovács Péter alpolgármester 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes. 
 
Javasolta, hogy a 2011. április 27-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat tárgyalja 
meg és véleményezze a bizottság: 
 

1.) Útépítésre, útjavításra érkezett ajánlatok megvitatása 
2.) KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója  
3.) „Egy nap a városért mozgalom értékelése” 
4.) Az önkormányzati vagyon védelmével megbízott biztonsági szolgálat 

beszámolójának megvitatása 
 
 
1./ Napirend: 
     Útépítésre, útjavításra érkezett ajánlatok megvitatása 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Három ajánlat érkezett. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy elnök úrral elmentünk 
az adott utcákba és lemértük azokat. Átbeszéltük a technológiát, amit jónak látnánk 
megvalósítani. A következő utcákat néztük meg: Bem utcát, Síp utcát, Kölcsey utcát, Klapka 
utcát és Somogyi Béla utcát. A kettőnk megállapítását szeretném elmondani: a Kölcsey utca 
290 méter hosszú és 3 méter széles, nem tartjuk indokoltnak az útalap építését, javaslatunk 5 
cm-es szórás martaszfalttal, 10 tonnás hengerrel simítva. A Bem utca 165 m hosszú, 3 méter 
széles, az árajánlatban szereplő 850 Ft-os útalap készítést láttuk oda alkalmasnak. Klapka utca 
250 méter hosszú és 3 méter széles, 5 cm-es martaszfaltot kellene teríteni és azt hengerelni. A 
Síp utca 205 méter hosszú és 2,5 méter szélességű, ide is a 850 Ft-os vastag salakréteget 
finom salakkal tartanánk jónak. A Somogyi Béla utcában megfelelő útalap van fehér murvás 
szórással, csak kátyúzásra van szükség M-20 kővel. A korábban megállapított 305 m2-es 
kátyúzást mindenképpen szükségesnek tartjuk.  
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Mint ahogy a Polgármester úr is említette tegnap megtörtént a helyszíni bejárás. Döntöttünk 
az elmúlt ülésen abban, hogy kátyúzásra 1,5 millió forint, útalapra 2 millió forint áll 
rendelkezésre. Én ezt az összeget már nem szeretném csökkenteni. A bejárás alkalmával 
megállapítottuk, hogy két helyen volt veszélyes az akna fedlap, ezek ki lettek javítva, 
mindkettő ellátja a funkcióját. A kátyúzásra is három árajánlat jött, nagyságrendileg: 3200 Ft-
os, 5000 Ft-os és 7000 Ft-os. Én a 3.200 Ft-os árajánlatot javaslom elfogadni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Így a korábban felmért 305 m2-es kátyúzás 976.000 Ft-ba kerülne melegaszfalttal.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Maradt még 500 ezer forintunk hidegmurvás kátyúzásra. Az árajánlatokba lévő összegeket 
átszámoltam köbméterre így a következő számok jöttek ki: 9100 Ft/m3, 11.000 Ft/m3 és 
14.100 Ft/m3 , itt is a legolcsóbbat javaslom elfogadni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javasolni szeretném, hogy a Somogyi B. utcát is ezzel a hidegmurvás kátyúzással kellene 
megcsináltatnunk.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
A szórt útalapos utcák kátyúzását nem lehet pontosan megmérni, ezt csak a járműre rátett 
mennyiségből lehet majd kiszámolni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Elnök úr azt javasolja, hogy 500 ezer forint értékben vásároljuk meg az anyagot.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy döntsünk a legolcsóbb ár alapján. Ezt a pénzt az utcák el fogják nyelni. Útalap 
építésnél vannak terhelt és kevésbé terhelt utcák. Kevésbé terhelt utca a Bem utca és a Síp 
utca, ezért javasolnám az olcsóbb 850 Ft/m2-es anyaggal csináltatni. A Klapka utcát ne 
murvás kátyúzással csináltassuk, hanem próbáljuk lezárni egy martaszfalttal. A 
martaszfaltnak az a tulajdonsága, hogy nyári melegben hengerlés hatására jobban összeáll. 
Ezeket, az utcákat lehet jövőre vagy két év múlva továbbléptetni, kapnának egy felületi zárást. 
Ezekből, az utcákból nagyon sok van Dunavecsén, tizenéve beálltak és azóta nem kellett 
hozzájuk nyúlni. Az utcáknak az átmenő forgalma alapján állapítottuk meg a Polgármester 
úrral ezt a technológiai sorrendet. Ezekre, a martaszfaltos utcákra jöttek be árajánlatok, 
viszont eltérő műszaki tartalommal.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A Bem és Kölcsey utcán meg kellene tiltani a teherforgalmat, mivel a nagy járművek tették az 
utcákat tönkre. Ezért javasolnám, hogy zárjuk ki a teherforgalmat az utcákból, tegyük 
zsákutcává a két utcát.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Véleményem az, hogy az árajánlat kérésnél nem volt megfelelő műszaki tartalmi leírás, 
mindenki másra adott be ajánlatot. Az árajánlatomban lévő 850 Ft-os tétellel problémám van 
– emiatt lehet el is álok az egésztől. A célom mindenképpen a spórolás volt. Rajtam kívül eső 
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körülmény miatt a megfelelő minőségű salakot nem biztos, hogy be tudom szerezni, ezért a 
850 Ft-os árért. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nagyon méltányos árnak tűnik, amit beadtál. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Azt látom ebből, hogy neked fogalmad sincs arról, hogy mennyiért csinálnak valamit. Én, ha 
valahová beadok egy árajánlatot, akkor tisztába vagyok, hogy a konkurens cégek mennyiért 
vállalnak ilyen munkát. A Soltút útalap ajánlatába 3100 Ft szerepel, míg a Te ajánlatod 850 
Ft-ról szól.   
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Én azt vetettem föl, hogy megcsinálhatjuk úgy is, hogy csak a gázolajat kell kifizetni. Én így 
most már nem vállalom el, pedig csak spórolni akartam az önkormányzatnak.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha beadok egy ajánlatot, akkor tisztába kell lennem azzal, hogy-hogy mozognak az árak. A 
többiekhez képest nagyon alá mentél az árral. Erre, ha beadtál volna egy 1.500 Ft-os ajánlatot, 
akkor fél áron vagy, keresel is, és még jó is teszel.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Úgy érzem, hogy ebbe nem menjünk tovább, mert nem visz előre a napirendi pont 
megbeszélésénél. Most az a kérdés, hogy ezért az árért kátyúztatni tudunk-e? 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Mindkét résznél visszavonom az ajánlatomat. Én jót akartam tenni, de Dunavecsén úgy 
látszik nem lehet jót tenni. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kár ezért megsértődni, beadtál egy ajánlatot, most pedig magyarázod a bizonyítványod. 
Tőlem ezt egyszer sem hallottad, hogy azért változtatom meg az ajánlatot, mert az egyik cég 
árat emelt. Ez senkit nem érdekel az árajánlat beadásánál. A véleményem az, hogy 
alátervezted magadat. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én értékelem, hogy a képviselő úr jót akart, a másik képviselő úrnak is van igazsága. Ezért az 
a véleményem, hogy adjunk meg egy, egységes műszaki tartalmat és arra kérjünk árajánlatot.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Az Alpolgármester úr bölcsességével egyetértek, készítek egy kimutatást az utcák műszaki 
tartalmáról, melyet kiküldünk az árajánlatot beküldők részére. Ahogy az árajánlatok 
beérkeznek, beszkenelve kiküldjük azokat. Ha maradna pénz, akkor a Jókai utca egy része, a 
Farkas Tibor háza előtti Fő út szakasza, valamint a Dóra malom utcáját is meg lehetne 
csináltatni. 
 
Vass Imre a bizottság külső tagjai 
Szeretném megkérdezni, hogy a javításoknak mennyi a szavatossága?  
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Jogszabály szerint az aszfalt kopórétegnek 5 év a szavatossága, útalapnak 1 év. Az útalapos 
utcáknál azért kell a 25-30 cm vastagságú kő, hogy a víz lemenjen lefelé. Jövő évtől 
szeretném azt, hogy azok az utcák, amelyek a múlt évben martaszfalttal készültek el – Kodály 
Z. utca, Deák F. utca és Lukácsi I. utca – emulziós permetezést kapnának, aprókővel meg 
lennének szórva. Piaci áron 800 Ft/m2 az ára. 
 
Elnök úr megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 
 
10/2011. számú Városgazd.biz.hat. 
Útépítésre, útjavításra érkezett ajánlatok megvitatása 
            H a t á r o z a t  
 
 
1./ A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta az útépítésre, útjavításra érkezett ajánlatokat. 
A bizottság javasolja, hogy készüljön egységes műszaki tartalom és kerüljön kiküldésre az 
ajánlattevők felé.  
Határidő: 2011. április 21. 
Felelős: Vasaji László Arnold képviselő 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
 
  
2./ Napirend: 
     KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója 
 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Megkaptuk az anyagot, nekem hasonlóan semmitmondó volt, mint az előző anyag. Én ezt a 
beszámolót ismét nem fogom elfogadni, mert amit benne leírtak, nem ez történ Dunavecsén. 
Leírták benne azt, hogy hogyan kellett volna a szeméttelepet rekultiválni. Értékelhető volt 
benne, hogy a közbeszerzésüket egy profi ügyvédi iroda csinálta. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a kapott anyagot vegyük tudomásul. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Írjunk egy válaszlevelet, hogy továbbra is elfogadhatatlan tartja a testület a beszámolót, mert 
nem ez történt.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megírhatjuk, de szinte felesleges. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Ha másért nem, akkor az utókor miatt írjuk meg a levelet.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Én részt vettem a KDV közgyűlésén, illetve az ehhez kapcsolódó ZRt. tisztújításán. A kapott 
információk alapján kiírásra került egy közbeszerzési keret, amibe a hasonló helyzetbe került 
településeket próbálják bevonni, olyanokat, akiknek a szerződése lejárt, nincs élő 
szerződésük. Minimális szolgáltatásra fognak kiválasztani egy szolgáltatót, aki 30 évig fogja 
megkapni a jogot arra, hogy a területről szemetet szállítson. A megkapott keretszerződésen 
belül az önkormányzat megkapja azt a lehetőséget, hogy bizonyos szolgáltatásokat,-  ha kíván 
a lakosságnak -  akkor beletetesse az ő egyéni szerződésébe.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nekem ezzel az a problémám, hogy miért 30 év, mikor 10 év is lehet. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Semmi konkrétum nincs Dunavecséről, csak annyi, hogy lesz 4 hulladéksziget. De az nincs 
leírva, hogy ki csinálja, kell-e érte fizetnünk. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Szeretnék visszautalni arra, hogy volt egy Biosales nevű cég, aki ingyen elszállította volna a 
pet-palackokat. Nálunk ebből volt probléma, hogy ilyen és olyan törvénybe ütközik, 
Szalkszentmártonban nem ütközik törvénybe, tőlük már elszállítják a műanyagot és a pet-
palackot.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Akkor csináljuk meg mi is. Azt gondolom, hogy ennek utána kellene érdeklődni, ennyit 
megér. Visszatérve a beszámolóra, ezt az anyagot már másodszor kapjuk meg. Úgy 
gondolom, hogy vannak fórumok, minisztériumok, ahol ezt a méltatlanságot lehetne támadni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Ezt csakis egyféleképpen lehetne támadni, csakis összefogással. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én már többször tettem ez irányba lépéseket. Azért nem érzik át a problémát, mert nekik még 
nem járt le a szerződésük. Javaslom, hogy a KDV vezetőjét hívjuk meg a májusi testületi 
ülésünkre, ahol kérdéseket intézhetnénk felé. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Utána kellene nézni, mert úgy gondolom, hogy a Dunanett Kft. még nincs 10 éve, hogy 
szolgáltat a településünkön. Nem járt le még a 10 év, ezért meg kell támadni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Utána fogok nézni a szerződésnek. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Összefoglalva javaslom, hogy keressük meg levélben a KDV-t, hogy a beszámolóját nem 
fogadtuk el, továbbá meghívjuk a képviselőjét a májusi testületi ülésünkre, hogy tartson egy 
beszámolót a KDV munkájáról és választ adjon  városunkat érintő kérdésekre. 
 
 Elnök úr megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
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A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 
11/2011. számú Városgazd.biz.hat. 
KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója 
  
            H a t á r o z a t  
 
 
1./ A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a KDV Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megküldött  beszámolóját. A bizottság másodszor sem javasolja 
a beszámoló elfogadását.  
 
2./ A bizottság javasolja továbbá, hogy a májusi testületi ülésre Polgármester úr hívja meg a 
KDV képviselőjét, hogy beszámoljon a Társulás munkájáról, valamint Dunavecsét érintő 
rekultivációval, hulladékelszállítással kapcsolatban válaszoljon a feltett kérdésekre. 
  
3./ Ezen határozatról értesül: 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
3./ Napirend: 
     „Egy nap a városért mozgalom értékelése” 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A vártnál nagyobb sikerrel zárult a nap, ezt a Petőfi Népe újságban is olvashattuk. Úgy 
éreztem, hogy a lakosság örömmel vett részt a munkában, ezúton köszönöm nektek is, hogy 
aktívan részt vetettek a munkában. Külön jó, hogy olyanokat is becsatlakoztak a munkába, 
akik más közösségi rendezvényen nem szoktak jelen lenni. Civil szerveztek is jelentek meg 
szép számmal. A csoportoknak, szervezeteknek, vállalkozóknak írásban is megköszöntem a 
részvételüket és a támogatásukat. A rendezvényen 200-300 ember vett részt. Javasolnám, 
hogy valamilyen formában rögzítsük, hogy ezt a napot a képviselő-testület sikeresnek ítélte 
meg és ezt a mozgalmat minden év egy bizonyos hónapjában megrendezné hasonló céllal, 
hagyományteremtő jelleggel.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy mindenki a saját területével kapcsolatban mondja el, hogy mit állapított meg a 
munkával kapcsolatban. Én is hasonlóan pozitívan értékeltem a napot, a várton felül sikerült a 
nap leforgása. A köszönő leveleket jó dolognak tartom, kiemelném azt a közösséget, akik 
1000 tőnél több növényt ajánlottak fel a közterületeknek és el is ültették őket. Többen komoly 
felajánlásokat tettek, segítkeztek és végezték a feladatokat. A nap végeztével végigmentem a 
helyszíneket és örömmel tapasztaltam, hogy nagyon látványosan megújultak a helyszínek. 
Egyetértek azzal, hogy a mozgalomból hagyományt kellene teremteni. Javasolni szeretném, 
hogy a mozgalom napját húsvét hétfőjétől visszafelé számított 2 szombatra tegyük.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ezzel az a probléma, hogy a Húsvét mozgóünnep, március 21. és április 25. között bármelyik 
hétvégén lehet.  
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Akkor határozzuk úgy meg, hogy április második szombatja legyen a mozgalom napja.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint csak április hónapot írjunk, mivel az eshet húsvét előtti napra is.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Szeretnék mindenkit megkérni, hogy mondja el a véleményét a nappal kapcsolatban.  
 
Vass Imre a bizottság külső tagja 
Annak nagyon örültem, hogy olyanok is részt vettek a munkában, akik nemrég költöztek a 
környezetünkbe. A szomszédok ajánlkoztak, hogy ők locsolni fogják az elültetett virágokat és 
fákat. Azok, akik eljöttek a Liszt Ferenc térre hoztak eszközöket, szerszámokat és 
felajánlották a segítségüket.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Nekem az volt a véleményem, hogy nálad, ami be volt tervezve munka, ahhoz az anyag és a 
gép flottul összeállt.  
 
Vass Imre a bizottság külső tagja 
Ígértük az ott lakóknak azt, hogy a vízelvezetést meg fogjuk oldani, javaslom, hogy ezt 
tartsuk evidenciába.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Az én észrevételem az volt, hogy az én brigádomba be volt osztva a Gazdakör, viszont ők 
nem jöttek oda. Gyerekek voltak javarészt a játszótéren. Viszont szennyvízaknát és 
olajtartályt fedeztünk fel a játszótér mellett, ami nagyon balesetveszélyes. Napokon belül ezt 
meg kell szüntetni, az olajtartályt ki kell venni a földből, mielőtt probléma lenne belőle. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő asszony 
Hölgy képviselő társammal egy helyszínen voltunk, nálunk különösebb fennakadás nem volt, 
hozzánk a Nazarénus gyülekezet volt beosztva. Amit máshogy kellene csinálni a jövőben az-
az, hogy a szórólapon fel kellene tüntetni, hogy szerszámokat hozzanak magukkal a lakosok. 
Voltak többen, akik úgy mentek haza szerszámokért, mivel ez a munkavégzéshez kellett. 
Gondot nem, csak időbeli kiesést jelentett. Amit hiányolunk, hogy nincsenek kihelyezve 
szemétgyűjtők, erre kellene megoldást találni. Pozitív dolog volt, hogy ha egy helyszínen 
végeztek a munkával eloszlottak az emberek másik helyszínekre segíteni. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Az a javaslatom, hogy ne terheljünk az önkormányzatot ezzel a kiadással, az utas résznek a 
terhére tervezzük be.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérni fogok árajánlatot egy fa kivitelű, bádog betétű gyűjtőre.  
 
Matula Jánosné képviselő, a bizottság tagja 
Nekem azzal volt problémám, hogy sokat ígértünk előzetes munkába, amit nem tudtunk 
megcsinálni, ilyen volt a földbevitel, az árkok kiásása. A növények, melyet a Nazarénus 
közösségtől kapott a város egy hatalmas ajándék, köszönet illeti a gyülekezetet és a kertészt is 
érte. Zárójelbe szeretném elmondani, hogy ezek a virágok a meleg beálltával elnyílnak, de 
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addig is figyelni kell az öntözésüket, a szépséget valamilyen formában fent kellene tartani. A 
sétány végén a lépcsőnél a pedagógusok nem kevés időt töltöttek azzal, hogy kiszedjék a 
gazat belőle és oldalt lenyírják. Minden helyszínre jó ránézni, minden azt tükrözi, hogy itt élet 
folyik, de viszont a fenntartásra is oda kell figyelni. Javasolni szeretném, hogy a jövőben 
évelőket kellene beinvesztálni, amit csak egyszer kell megvenni. Egész nap arra gondoltam, 
hogy mivel lehetne ezt maradandóvá tenni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
A Fő út mindkét oldalán évelő növényeket ültettünk, melyek jövőre és azt követő évben 
fognak mutatni. A vásárolt növénynek a fele megmaradt, ezeket faiskolába tesszük az ÖTI 
telephelyén és jövőre ki lehet őket ültetni, ez akkor kiindulási alap lesz.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én nagyon meg voltam lepődve és elégedett is voltam. Sajnos az előző héten kórházban 
voltam és úgy volt, hogy nem tudok részt venni a munkában, ezért hozzám nem lettek 
beosztva személyek. Mégis volt egy kis csapatom, akik nagyon lelkiismeretesen dolgoztak. 
Korábban arról beszéltem, hogy kivesszük a karókat és virágos parkot csinálunk – sajnos ez 
elmaradt. Ha itthon vagyok, akkor abba nem nyugszom bele, hogy ott nincs kiszedve. Úgy 
gondolom, hogy összességében elégedettek lehetünk a szombati munkával. Hangulat is 
nagyon jó volt. Javaslom, hogy a következő Dunamellék újságba egy köszönőlevelet tegyünk. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Szeretném megköszönni képviselő társunknak, hogy csütörtöktől szombatig a gépeivel 
rendelkezésünkre állt.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A Hunyadi utcai játszótéren rend és fegyelem volt, a Kék Duna Népdalkör tagjai, a hivatal 
dolgozói, valamint lakosok szépen kivették a részüket a munkából, lefestették a játszótéren 
található összes fából készült dolgot. A festés végeztével a csapat egy része átment segíteni az 
Alkotmány utcai játszótérre, valamint a 2. számú óvodába. Korábban beszéltük, hogy ősszel 
is csinálunk egy ilyen megmozdulást. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
A körforgó virágosításáról sem szabad megfeledkeznünk, a Dunavecsei Gazdakör csoportja és 
a Roszik Tamás csapata nagyon szépen rendbe tette azt, büszkék lehetünk arra, hogy a 
városunkba érkezőket ez a szép látvány fogadja. Szeretnék kérni tájékoztatást arról, hogy a 
Duna-parton és a sportpályán megvalósultak-e a tervezett munkák. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A sportpályán a hazai oldal rácsa ki lett javítva és le lett festve. Összegyűjtésre és elszállításra 
került a levágott széna és a hulladék. A Duna-parton 5 fő szemetet szedett.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Jelezték a gyülekezet részéről, hogy ők a következő mozgalomban is szeretnének részt venni,  
olyan munkákat javasoltak, mint padkázás, levél összeszedés, gereblyézés, évelő növények 
felszedése.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy mennyibe került ez a nap az önkormányzatnak? 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A faanyag még nincs kifizetve az összes többi viszont 245 ezer forintba került. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Úgy érzem, hogy ennek az összegnek a sokszorosa jött vissza.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Elnök úrral ezt mi már beszéltük és én azért szeretném az évi egy alkalmat, nehogy emiatt vád 
érje az önkormányzatot, azért, hogy az ő feladatát elvégezteti mással. Attól félek, nehogy 
visszaüssön a dolog.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Többen jelezték felém, hogy nem kaptak szórólapot.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Pedig volt elegendő szórólap, a közmunkások vitték a postaládákba. Az lehetett vele a baj, 
hogy kicsi volt, és nem mindenki tudta elolvasni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Javasolni szeretném évi egy alkalommal, április hónapban az „Egy nap a városért” mozgalom 
megtartását. Az elhangzott észrevételek, javaslatokat a szerdai testületi ülésen el fogom 
mondani.  
 
Elnök úr megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 
 
12/2011. számú Városgazd.biz.hat. 
„Egy nap a városért mozgalom értékelése” 
            H a t á r o z a t  
 
 
1./ A Városgazdálkodási Bizottság a vártnál nagyobb sikerrel értékelte a 2011. április 16-án 
megtartott „Egy nap a városért” mozgalmat. A hagyomány felélesztése céljából az alábbi 
javaslatokat teszi: 
-  évi egy alkalommal, április hónapban meghirdeti a mozgalmat 
- a közmeghallgatás időpontjára részletes programot dolgoz ki a lakosság tájékoztatására 
- ügyel arra, hogy a szórólap megfelelő időben és információval kerüljön a lakossághoz 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
4./ Napirend: 
     Az önkormányzati vagyon védelmével megbízott biztonsági szolgálat beszámolójának  
    megvitatása 
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
A beszámolót mindenki megkapta, javaslom a beszámoló elfogadását. 
 
 
Elnök úr megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 
 
13/2011. számú Városgazd.biz.hat. 
     Az önkormányzati vagyon védelmével megbízott biztonsági szolgálat beszámolójának  
     megvitatása 
 
            H a t á r o z a t  
 
 
1./ A Városgazdálkodási Bizottság a Duna-Őr Security Kft, önkormányzati vagyon 
védelmével megbízott biztonsági szolgálat beszámolóját elfogadásra javasolja a képviselő-
testület számára. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
A bizottsági ülésen több napirend nem volt, elnök úr  megköszönte a jelenlévők aktivitását, 

majd az ülést bezárta.  

 

 
Kmft. 

 
 

       Vasaji László Arnold  
                                                            képviselő 

                Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


