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Készült a bizottság 2011. március 23-i üléséről 
 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
Vasaji László Arnold a bizottság elnöke, Aranyi János Gábor, Banyári István, Matula Jánosné 
képviselők, a bizottság tagjai, Vass Imre és Tóth József a bizottság külső tagjai (6) 
 
Meghívottak: 
Vörös Sándor polgármester, Kovács Éva jegyző asszony, Kovács Péter alpolgármester 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 
minden tagja jelen van. 
 
Javasolta, hogy a 2011. március 30-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg és véleményezze a bizottság: 
 
 1./ Téli károk felmérése – javaslat a helyreállításra. Útépítési, útjavítási munkálatokra  

      koncepció kidolgozása 
 
 2./ Egy nap a városért mozgalommal kapcsolatban felvetődött kérdések 
 
1./ Napirend: 
     Téli károk felmérése – javaslat a helyreállításra. Útépítési, útjavítási munkálatokra      
     koncepció kidolgozása 
 

 

Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Első kérdésem a gazdálkodási csoporthoz, illetve a polgármester úrhoz lenne, hogy milyen 
összegű koncepción gondolkozhatunk? Tevékenykedni valónk van bőven, sőt lakossági 
panaszok is vannak. Másodsorban gondolok a tavaly megkezdett kátyúzási munkák 
folytatására. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő asszony 
A költségmegtakarítás című dokumentumban szerepel a kátyúzás és az útalap építés is. 
Összesen 3,5 millió forintot költhetünk a két tételre.  
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
A véleményem az, hogy valamiféle sorrendet fel kellene állítani az utcák vonatkozásában. 
Úgy gondolom, hogy a tavaly megállapított  kátyúzási mennyiségbe bele kell, hogy férjünk. 
Nincs olyan gond, mint tavaly volt, vannak kátyúk, de nem rossz a helyzet. Nem emlékszem a 
tavaly kifizetett kátyúzási összegre, azt gondolom, hogy ezen belül leszünk. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Az elmúlt ülésre érkezett kérelem a Kölcsey utca útjavítására, felmértem az utcát és azt 
gondolom, hogy 200 ezer forintból meg lehet csinálni. Azt kell felmérnünk, hogy mennyi 
salak kell, és most már csak úgy lehet, ha leszerződünk a Vasművel. A kátyúzásnál akkor 
spórolnánk sokat, ha magunk megvennénk az aszfaltot. Kisteherautómat odaadnám szívesen – 
csak tankolni kell bele – van hengerem is, így sokkal több utcát meg tudnánk csinálni, mint 
tavaly vállalkozóval.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Jó ötlet, a kisteherautóhoz a gépkocsivezető kérdést még meg tudom oldani, de a henger 
irányítására nincs alkalmas dolgozó.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Olyan kérdésem volna, hogy van-e valaki, aki eljönne velem egy közös bejárásra? A 
bejáráson összeírnánk a kátyúzási, illetve útalap építési munkákat. Készítek erre vonatkozóan 
számítást és akkor látni fogjuk, hogy mennyi pénzre lenne szükség. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én elmegyek veled a bejárásra.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Én szintén csatlakozni szeretnék.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Az lenne a kifejezett kérésem, ha bérlünk gépeket, csak gépkezelővel együtt tegyük.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Ezt azért hoztam fel, mert a felajánlásokkal iszonyatosan sok pénzt meg tudunk spórolni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Szeretném a véleményeteket megkérdezni arról, hogy április 16-ára hozassunk-e murvát? Van 
jónéhány olyan gödör, amely már balesetveszélyes, mindenféleképpen fel kellene tölteni, 
nehogy ebből később probléma legyen. Beletegyük-e napirendi pontként az április 16.-i 
mozgalomba? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Részben elfogadom, csak ne a közút területét csináljuk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nehogy utána meg is büntessenek, hogy nem jól csináltuk meg.  
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
A közúttal kapcsolatban annyi információm van, hogy tegnap zárult le az aszfaltos 
közbeszerzése, most már vásárolhat aszfaltot. Ennek következményekképpen már csak 1-2 
hónapot kell várni és rendbe lesz téve az 513 számú út belterületi része. 
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
 Most hallok először arról, hogy az útalap pénzt a felére csökkentjük. Mikor született ez a 
döntés? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Még nincs döntés, a következő testületi ülésen döntünk róla. 
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
A kommunális adó a város javát szolgálja, ezért is lett bevezetve.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Fejlesztési célra kívánjuk fordítani a befolyt összeget, mégpedig a szakrendelőre. 
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
A szakrendelő másik kérdés, a szakrendelőt a város vállalta, nem kötelező feladat.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Az általam felajánlott és felhozott lehetőséggel ugyanannyi kátyúzást meg tudnánk csinálni, 
mint az elmúlt évben.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt lehetne tőlünk számon kérni, ha nem fejlesztésre fordítanánk a befolyt pénzt.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nemcsak itt csökkentünk, hanem más tételeknél is, a kiküldött anyagban benne van.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Jelenleg a városnak a legnagyobb beruházása a szakrendelő felújítása, amit mindenáron be 
kell fejezni.  
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
Maximálisan igazad van, hogy ezt számon kéred tőlünk, de nem tudunk mit tenni, 
csökkentenünk kell ott, ahol lehet.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Én fejlesztésnek tudom be azt is, hogy beadtunk egy KEOP-os pályázatot, ki kell fizetni a 
járulékos költségeit. Ha a pályázat nyer, akkor költséget fogunk megspórolni. 
 
A helyszíni bejárás alkalmával meghatározzuk a koncepciót, kidolgozzuk a javaslatunkat 
forintálisan is és utcák szempontjából is. A szerdai testületi ülésen pedig döntünk a kérdésben. 
Az árkok az elmúlt évben meg voltak csinálva, egy-két helyen még kell karbantartani, de ez 
sem lesz olyan költség, mint az elmúlt évben. Tehát a kátyúzás sem fogja elérni a tavalyi 
költség szintet és a árokkészítés sem, ezért a fennmaradó pénzt úttalapra lehet fordítani.  
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Tóth József a bizottság külső tagja 
Kérdésem, hogy a ki a kezelője annak az utcának, amelyik a Bacsó B. utcát köti össze a Vasút 
utcával?  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az utca kezelője a Magyar Közút Kht.  
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
Az említett utcában hatalmas gödrök vannak, alig tudnak eljárni a járművek.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Hirdetni szeretném, hogy a Magyar Közút Kht. az idei évben is szemétgyűjtést szervez 
települések számára. Az önkormányzat is fog kapni erről értesítést, az volna a kérésem, hogy 
mindenképpen jelezzünk vissza, a környező települések már visszajeleztek. A múlt évben a 
környező települések részt vettek benne, Dunavecsét kivéve.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megígérem, hogy vissza fogok jelezni és részt fogunk venni a szemétgyűjtésben.  
 
 
2./ Napirend: 
     „Egy nap a városért” mozgalommal kapcsolatban felvetődött kérdések 

 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Nekem felvetéseim és kérdéseim is lennének a mozgalommal kapcsolatban. Tegnap délután 
volt egy kerékpáros bejárás, meghatároztunk egy pár célt, amit kiegészítettünk, megnéztük a 
főbb helyszíneket, megbeszéltük a főbb tennivalókat. A korlátokra, padokra, virágládákra 
érkezni fog még árajánlat. Most még puhatolózás van, felmérése a szükséges növényeknek, 
eszközöknek. Próbálom olyan szinten koordinálni, ha bárkinek, bármilyen javaslata van 
keressetek engem e-mailben vagy telefonon. Kérem, hogy aki, amelyik településrészt 
képviseli írja le írásban, hogy mit szeretne csinálni, kb. mi a munkaerőigénye, gépigénye, 
eszközigénye. Ez a legfontosabb kérdéskör a szervezést illetően, hogy előre tudjunk 
kalkulálni, de aznap kelljen kapkodni. Felállítottam egy időrendet, kérlek benneteket, hogy 
erősítsétek meg azt, ha az hangzik el, amit megbeszéltünk. Jöttek olyan vélemények a 
mozgalommal kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy jók a célok. A véleményeket meg kell 
hallgatni. A legfontosabb, hogy közöttünk legyen egység, mi döntsük el, hogy mit szeretnénk. 
A testületi ülést követően újra át kell beszéljük részleteibe a mozgalmat, a szórólapra úgy fog 
felkerülni.   
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A szórólapra célszerű volna a hivatal telefonszámát megadni, a kolleganők felírnák a 
résztvevő adatait, illetve felvilágosítással is szolgálhatnának, ha további kérdések merülnének 
fel.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Mi már az előző nap kimegyünk a helyszínre és elvégezzük az előkészítő feladatokat.  
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Matula Jánosné képviselő, a bizottság tagja 
Az előkészítő munkára, a szakipari munkára nagyon oda kell figyelni, hogy a mozgalom 
napját megelőzze és olyan személyek végezzék, akik értenek hozzá.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ki fogja a földet szállítani a virágültetéshez? 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Gondoltam rá, hogy két traktorost beszervezünk.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy képviselői, vagy önkormányzati felajánlás lesz-e? A növényeket a 
kertészetben nem fogják ingyen odaadni. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Voltam ma a kertészetben és abban maradtunk, hogy összeírjuk azt, hogy miből mennyi 
növény kellene. Ez alapján készítik el az árajánlatukat.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
Véleményem szerint másik kertészettől is kérjük árajánlatot, független attól, hogy én is a helyi 
kertészt szeretném szállítónak.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Azt azért ne felejtsük el, hogy a múlt évben a kertészet adta ingyen a körforgóba, ill. 
parkjainkba a növényeket. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Több civil szervezetnek úgy ítéltük oda a támogatást, hogy a célok között szerepelt 
virágosítás. Úgy érzem, hogy a kapott támogatást ide fel lehetne használni. 
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
A DVKE el tudja egyedül is azt a pénzt költeni, amit megkapott. Ha azokat a helyeket, 
amelyeket eddig az egyesület csinált most nem kell, mert más fogja virágosítani, akkor 
keresni fogunk másik helyet.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A véleményem az, hogy csináljátok továbbra is az egyesület a megszokott helyeket. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
A javaslatom az lenne, hogy személyesen, vagy írásban fel kellene keresni a civil 
szervezeteket, hogy ezen a napon, mint civil egyesület részt kívánnak-e venni a 
mozgalomban. Az összefogáson lenne a hangsúly – úgy érzem.  
 
Vass Imre a bizottság külső tagja 
Pár lakóval beszélgettem a Liszt F. tér környékéről, abban gondolkodunk, hogy a régi 
játszótér homokos felületéből 10-15 cm leszednénk és oda virágokat ültetnénk. A régi padokat 
lefestenénk, a kútgyűrűbe virágot tennénk, és hulladéktárolót helyeznénk ki.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A javaslat a padokkal kapcsolatban az volt, hogy az ülőrészét kicseréljük.  
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Vass Imre a bizottság külső tagja 
Jelezni szeretném, hogy a mozi épületén a kútcserepeket meg kellene igazítani.  
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
Sokan megkerestek azzal, hogy a képviselő-testület kiválasztotta azokat a területeket, amiket, 
valakik már valamilyen szinten karbantartanak. Ez vonatkozik a játszóterekre, kutakra, 
parkokra. Azt szegezték nekem, hogy miért nem olyan területeket választ ki a testület, amivel 
eddig nem foglalkoztak.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nem kell ezzel törődni, kifogás az mindig van és lesz is.  Az idelátogatók nem az eldugott 
utcákról alkotnak véleményt, hanem a főbb útvonalakról. A mozgalom is úgy indult, hogy ne 
a településközpontot szépítsük, hanem a külső frekventált helyeket. A rosszindulatú 
véleményekkel nem szabad foglalkozni, a mozgalmat meg kell csinálni, eldöntöttük. Két 
lehetőség van, ahol le tudjuk mérni a mozgalom sikerességét. Ha ősszel emelkedik a létszám, 
akkor sikeres volt, ha csökken, akkor kudarcot vallottunk. A kudarcot is el kell viselnünk, 
hiszen az embernek nemcsak pozitív dolgokból áll az élete. A legkönnyebb kritizálni.  
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
Kérdésem, hogy az Akácfa utca eleje és vége kinek a kezelésében van? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A kerítésen belül a Magyar Államvasutaké a terület. 
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
Sajnos ez a terület nagyon elhanyagolt, nyáron embermagasságú gaz van benne.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
A portája előtti részt mindenkinek magának kell rendbetartania.   
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A következő alkalomkor ezt a részt is belevehetjük a mozgalomba.  
 
Tóth József a bizottság külső tagja 
Nagyon csúnya színfoltja ez a terület a városnak, ha a rendelőintézet elkészül ezen az úton 
nagyon sokan fognak járni, és nem azt fogják mondani, hogy ez egy MÁV terület, hanem azt, 
hogy milyen rendetlen az önkormányzat. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
A választások óta folyamatosan csak beszélünk arról, hogy rengeteg romos, összedűlőbe lévő 
ház van. A tulajdonosokat fel kellene szólítani, ha nem tesznek semmit, akkor kényszer 
bontunk és takarítunk.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ezt nem tudjuk megtenni, mert jogilag nem lehetséges, és mert nem tudjuk hová elhelyezni a 
benne lakót.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 
A szakrendelővel szemben is van egy ilyen romos ház, ami borzasztó rossz képet ad.  
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az a ház magántulajdonban van, és a tulajdonosnak nem áll szándékában eladni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Bontási engedélyt csak építésügyi hatóság adhat ki, nekünk sajnos ígyen jogkörünk nincs.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Több olyan épület is van, amelyet már csak azért sem lehet lebontatni, mert jelzálog van rajta. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A kunszentmiklósi építésügyi hatóság azért nem rendeli el a kényszerbontásokat, mert meg 
kell finanszíroznia és a költségvetésében erre nincs pénz. Ezután már csak bírósági úton 
tudjuk behajtani azt. Ilyen a lakbérhátralék is, évek óta várunk. A másik az, hogy a 
végrehajtói út borzasztó hosszú. 
 
Matula Jánosné képviselő, a bizottság tagja 
Az említett levélnek a civil szervezetekhez minél hamarabb ki kellene mennie, leírva benne 
vállalásainkat és a helyszíneket, és leírva azt, hogy ezen felül bármilyen javaslatot szívesen 
fogadunk. Ezt azért kell megtennünk, mert lehet az is, hogy az ott lakóknak más elképzelésük 
van.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az a véleményem, hogy tartsuk magunkat az eredeti helyszínekhez. A játszóterek sincsenek 
karbantartva bármennyire is van, aki ezt állítja, azóta, amióta elkészültek, nem volt lefestve és 
nem történt rajta javítás.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem a bizottság tagjai felé az, hogy a bejáráson elhangzottakon kívül van e még 
valakinek valami más javaslata? Amennyiben nincs én összeállítom az anyagot és 
mindenkinek el fogjuk juttatni e-mailben.  
 
A bizottság tagjai egyhangúan, határozathozatal nélkül egyetértettek a javaslattal. 

 
 
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 
 


