Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
21-12/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2009. augusztus 26-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Dobos Jánosné,
Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Krizsics János, Matula Jánosné, Vasaji László
képviselők (8 fő)
Később érkeztek: Ámán István, Vörös Sándor képviselők
Távolmaradtak: (igazoltan)
Ablonczy Gábor, Kissné Korsós Ágnes képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző asszony, Dr. Tarnai Kitti aljegyző, Ginál Róbert gazd.csoport vez., Krepsz
Józsefné főmunkatárs, Csanádi Katalin tanácsos, dr. Harmos István Összevont Egészségügyi
és Szociális Intézményvezető főorvos, Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, Zádoriné
Squor Mária iskolaigazgató
Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő
vendéget.
Elmondta, Ablonczy Gábor és Kissné Korsós Ágnes igazoltan távol marad a mai ülésről.
Később érkezik viszont: Ámán István és Vörös Sándor. Az ülés határozatképes, mivel 8 fő
képviselő jelen van, így azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.) Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának alakulásáról.
3.) Tájékoztató az egyes adónemekről és azok alakulásáról, az adófizetési
morál értékelése.
4.) Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőség irányítási programjának megtárgyalása és elfogadása.
5.) Egyéb ügyek.
a) Vagyonrendelet módosítása
b) Közbeszerzési terv módosítása
c) Könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat

d) 7,5 tonnát meghaladó tehergépjármű forgalmat korlátozó tábla
kihelyezésének kérése
e) Cerrah török kisváros bemutatkozó levele
f) Ruházati termék utcai árusításával kapcsolatos ügy
g) Deák Ferenc utca rendbetétele
h) Tátra utca rendbetétele
i) Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény szétválasztása
j) Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény szétválasztása
k) MÁK jelentés
l) Egyéb bejelentések
(Az egyéb ügyek után zárt ülésre került sor)
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.

1./ Napirend:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Molnár Gyula polgármester

Molnár Gyula polgármester
Az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatokról:
- 264/2009. számú határozattal a testület elfogadta az Oktatási, nevelési intézmények
beszámolóit.
- 265/2009. számú határozattal a testület az Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát
fogadta el.
- 266-a/2009. számú határozattal a testület a Titkos szavazás elrendelése mellett döntött
az óvodavezető személyének megválasztásában.
- 266-b/2009. számú határozattal Kerekné Markovits Julianna óvodavezető kinevezése
mellett döntött a testület.
- 267/2009. számú határozattal a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
mellett döntött a testület.
- 268/2009. számú határozattal a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár alapító
okiratának módosítását fogadta el.
- 269/2009. számú határozattal a Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának
módosítását fogadta el a testület.
- 270/2009. számú határozattal a testület módosította a Százszorszép Óvoda alapító
okiratát.
- 271/2009. számú határozattal a testület módosította az Összevont Egészségügyi és
Szociális Intézmény alapító okiratát. Az alapító okiratokat a MÁK elfogadta és
visszaigazolta.
- 272/2009. számú határozattal a testület elfogadta Újsolt község csatlakozását a házi
segítségnyújtáshoz.
- 273/2009. számú határozattal módosította a testület a KESZI alapító okiratát.
- 274/2009. számú határozattal a testület megszüntette a KESZI fenntartására
létrehozott társulást.
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275/2009. számú határozattal a testület módosította a TKT Társulási megállapodását
és SZMSZ-ét.
276/2009. számú határozattal a Százszorszép Óvoda nevelési programját jóváhagyta a
testület.
277/2009. számú határozattal a Százszorszép Óvoda IMIP-jét módosította a testület.
278/2009. számú határozattal a testület elfogadta az Informatikai stratégiát.
279/2009. számú határozattal döntött a testület az akadálymentesítési pályázat
benyújtásáról készület határozat visszavonásáról. (109/2009.)
280/2009. számú határozattal a testület döntött a hitelkeret emelésről abban az esetben
ha a szakrendelő pályázat nyer.
281/2009. számú határozattal a testület Molnár Gyula polgármester döntéshozatalból
történő kizárása mellett döntött.
282/2009. számú határozattal a testület döntött Molnár Gyula polgármester jubileumi
jutalmáról.
283/2009. számú határozattal a testület döntött, hogy az Arany J. u. 8. sz. alatti lakást
értékesíti Sándor Imréné részére, viszont a kérelmező visszalépett a vásárlástól.

Polgármester úr felsorolva a lejárt határidejű határozatokat és a tett intézkedéseket kérte, hogy
azt a testület fogadja el.
A képviselő testület tagjai polgármester úr jelentését 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül tudomásul vették.
2./ Napirend:
Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának alakulásáról
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Előterjesztésért felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tájékozatót a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
megtárgyalta, majd felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Matula Jánosné képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke
Tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, valamennyi jelenlevőt, majd ismertette a bizottsági
ülésen elhangzottakat, azt összegezte, s kérte, hogy a tájékoztatót a bizottság véleményének
figyelembevételével fogadja el a testület. Kiegészítésként elmondanám, hogy csomó olyan
hiányosság van, ami az év elejei tervben megvolt – pl. civil szervezetek támogatása, piactér –
de a teljesítése még várat magára. Sajnáljuk, hogy a szakrendelőnek még nincs meg a
pályázati elfogadása igaz, hogy mindannyiunkban elég nagy a félsz, hogy a pályázat elnyerése
után, hogyan lesz tovább a működtetés. Mindenkinek az a véleménye, hogy szükség van a
rendelőintézetre, az eddig elért eredményekre.
(a bizottság véleménye írásban e jkv-höz csatolva van)
Molnár Gyula polgármester úr
Kérdésem, hogy a sportkör támogatásával kapcsolatban elhangzott egy felvetés ezt hogyan
kell érteni?
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Matula Jánosné képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke
A sportegyesület támogatásánál figyelembe kellene venni a sporttelep karbantartására,
locsolására fordított, kiszámlázott összeget, (96 eFt/hó) valamint a vásárolt BIO-humusz
értékét. Tehát ezekkel az összegekkel csökkenve kapják meg a támogatást.
Molnár Gyula polgármester úr
Ha ezekkel az összegekkel lecsökkentjük a támogatást, akkor a csapat nem tud indulni a
bajnokságon. A megítélt támogatásra szükség van, sajnos szponzorokat nem sikerült találni.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Pénzügyi bizottsági ülésen kértük, hogy pár dolognak nézzenek utána. Az egyik a lízing díj
volt, valamint a kimutatás arról a két tételről, amikor két nagy összegű kötelezettség van
beállítva és nagyon minimális a teljesítés. Kérdésem, hogy ez miből áll össze?
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Az első kérdés a választásokkal kapcsolatos volt, hogy a teljesítések elmaradnak az
előirányzathoz képest. – 693 eFt. – A bér tételek nem szerepelnek benne, mivel csak a VII.
hónapban érkezik meg a bérkönyvelésre, de már most kiegyenlítette egymást. Azonkívül volt
még egy probléma ugyanezzel a tétellel, szintén abból adódott, hogy módosított
előirányzatként került be, az eredeti táblázatba nem szerepelt év elején a tervezésnél és itt
összeadási hiba volt az 5. címen belül a bevételek főösszege az stimmelt, csak a címek közötti
összeadások nem egyeztek. Az elmondottak alapján kérem javítani a Polgármesteri Hivatal 5.
címnek a bevételi főösszege a módosított előirányzaton 462.026 eFt., a teljesítése 239.514
eFt. Így a bevételi főösszeg nem változik, csak a címen belüli. Ha levezetjük a bevételeknek
az összesítését, akkor eltűnik a 693 eFt-os hiány, ami utólag került beszúrásra és nem került
bele az összesítésbe.
Felmerült még a szöveges értékelésnél, hogy az ingatlan részek között az Izsák Kom-mal
kapcsolatos félreértés. A szöveges értékelés megfogalmazása jó volt, nekem viszont elég
sűrűn összemosódik a KAC támogatás és az Izsák-Kom szeméttelepnek az ingatlan része.
Amit most kiegyenlítettünk félévig 1 millió forinttal, majd azt követően ismét 1 millió
forinttal és végül 3.363 eFt-tal, az a KAC támogatás volt. Ebből a mostani féléves
beszámolóban csak 1 millió forint szerepel, mert június 30-ig annyit teljesítettünk. Viszont
ingatlan vásárlási rész is történt, mert a Izsák Kom. Kft.-ben, éves leosztásban egyenlítjük ki a
részleteket úgy kerül a tulajdonunkba és ez ebben az évben fél évig 507 eFt. volt a teljesítés.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Kérdésem, hogy évvégére akkor módosítani kell a vagyonnyilvántartást?
Molnár Gyula polgármester úr
A vagyonnyilvántartás módosítása december 31. napjával a zárszámadás keretében történik.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
A következő felmerült kérdés a lízingdíjjal volt kapcsolatos. A traktor lízing az ÖTI-nél az
egyéb üzemeltetési szolgáltatások soron szerepel. Ezen kívül van a rendelőintézetnél két
gépnek a lízingje, valamint az Opel személygépkocsi lízing bérlet és lízingdíjak a
Polgármesteri Hivatalnál.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Ezek összege 2.500 eFt., viszont év elején kimutattatok kötelezettséget 3.437 eFt-ot.
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Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Melyik kimutatásra gondolsz?
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A költségvetés tárgyalásakor kaptuk. Úgy néz ki, hogy időarányosan nem teljesítettünk.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Mint a számlatartozásoknál kötelezettségünk lehet, hogy itt is keletkezett, mert havonta jön a
számla, előfordul, hogy csúsztunk. A kimutatás nemcsak a 2009. évet terhelő
kötelezettségeket mutatják.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A kimutatás úgy szólt, hogy 2009. évre szóló kötelezettségeink.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
A költségvetés tervezésekor lett kimutatva, de azt mind nem 2009. évben kell teljesítenünk.
Támogatásértékű működési kiadások részletezéséről volt szó, itt az előirányzatoknál az
eredetiben a KESZI megalakulására lett tervezve 5.000 eFt., ami, azért lett tervezve, ha
hozzájárulást kérnek tőlünk, akkor erre egy keretösszeget beterveztünk. Ezt évközben
módosított előirányzattal 5.363 eFt-ra növekedett. Ez egy sorral lejjebbről a 18 mFt-os
összegből ment át, látszik is, hogy lecsökkent, mert a teljesítés arra a sorra lesz várható, ez a
KAC-támogatás, amiről már beszéltem. Valamint a kistérségnek logopédiára utaltunk át,
apróbb tételek vannak benne.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Kérdésem és a másik sor?
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
A működési és fejlesztési célú támogatásban benne vannak az ifjú házasok támogatása,
segélyek, stb.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Ki kellene mutatni, hogy most félévben mi ez és milyen kötelezettségünk van, - pont azért
amit a pénzügyi bizottság elnöke is javasolt – hogy lássuk, hogy melyik milyen határidős.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Erre nem lehet számolni, mert a keretet ki szoktuk használni.
Felmerült az autóbusz üzemeltetése vonatkozó kérdés is. Készült egy kimutatás, mely szerint
a kiadás oldalon a biztosítások, üzemanyagok egyéb dologi kiadások, műszaki és
környezetvédelmi vizsgák, személy jellegű díjak összesen július 31-ig 531 eFt. A bevételei
ezzel szemben 191 eFt. Kettő civil szervezet használta az autóbuszt, ami a civil szervezetek
támogatására igénybe vételére kerülhetett. (Kék Duna Népdalkör, Vikár Béla Női Kar) Tehát
ezzel az összeggel csökkenteni fogjuk a pénzbeni kifizetéseiket.
Szóba került még a civil szervezetek támogatásának kifizetése. A sportegyesületnek fizettünk
ki 500 eFt-ot, és a polgárőrségnek június hónapban – mivel sokat kellett fordítani a LADA
Nivára, ezért vontunk egy egyenleget - amit ráköltöttünk az autójukra visszavontunk a
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megítélt támogatásból a többit pedig a maradék hónapokra egyenlő arányban elosztottuk a
maradvány összeget kiutaljuk minden hónap elején a részükre.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e az elhangzottakhoz kérdés?
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Véleményem az, hogy sokat nem javult a helyzet, valamiből sokat le kell faragnunk.
/Ámán István képviselő úr megérkezett, jelen van 9 fő képviselő/
Molnár Gyula polgármester úr
A normatív támogatás a tavalyi évhez viszonyítva csökkent, emelkedtek az árak és az Áfa.
Ennek valamilyen kompenzációja lesz-e nem lehet tudni, az önkormányzati szövetségek
erőteljesen próbálnak harcolni. Ezzel együtt én kérném, amennyiben lehetőségünk lesz
szeptember 15-ig lehet benyújtani támogatási igényt a forráshiányos önkormányzatok
támogatására, hogy ezt a támogatási igényt nyújtsuk be, valamennyit javítana a helyzetünkön.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Ha nem érkezik külső segítség, akkor magunkon kell segítenünk.
Molnár Gyula polgármester úr
Működtetni tudjuk az intézményeinket, az intézkedésekkel végrehajtva. Valóban azokat a
karbantartásokat, melyeket a pénzügyi bizottság elnöke mondott a piactérrel kapcsolatban
meg kell tennünk mihamarabb. Apróbb munkálatok vannak hátra, pld. meszelés, asztalok
elhelyezése. Úgy látom, oda szoknak a vásárlók, az eladók tudomásul vették, hogy ott lehet
árulni. Illegálisan működik egyenlőre, az ÁNTSZ sem emelt kifogást, mert tudomásul vette,
hogy folyamatban van a használatbavételi engedélye.
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos úr
A bizottság által megállapítottakhoz annyi szeretnék hozzáfűzni, hogy sajnálatos módon az
1,46 Ft-ról 0,90 Ft-ra történő pontcsökkentés nem volt bekalkulálva, ami milliós veszteséget
okoz havonta. Előre vetíti azt, hogy tovább nem tudjuk faragni a kiadásainkat. Az orvosok
egy része úgy élte meg, hogy 40 %-os bércsökkenés zajlott le egy pár hónapon belül, többen
jelezték, hogy nem hajlandóak tovább dolgozni. Próbáltam őket meggyőzni, hogy ez csak egy
átmeneti állapot, de félő, hogy így is többen elmennek. Ami azért is rossz, mert rajtuk múlik a
bevétel. Továbbra is arra szorulunk, hogy az önkormányzat segítsen rajtunk. Jó ötletnek
tartom, ami elhangzott, hogy próbáljunk meg a környező településektől hozzájárulást kérni.
Változás a pontértéken a következő, jelenlegi finanszírozás a tavalyi év 70 %-a, a következő
évben az idei évet nézik – ami viszont egy jó év, mert pörgetjük a teljesítményt – év elején
még úgy tűnt, hogy nem érjük el a bizonyos kvótát, amit nekünk kifizettek volna. Viszont
elértük, májustól nagyon sok lett a beteg, ezért dilemmába is estünk, hogy mit csináljunk.
Ellássuk a betegeket, úgy, hogy alig kapunk érte pénzt, vagy pedig ne fogadjuk az ellátási
területünkön kívüli betegeket. Kérem a testületet, hogy valamiféle megoldást találjunk arra,
hogy a veszteség ne növekedjen tovább.
Molnár Gyula polgármester úr
Május 1.-től megváltozott a fekvő-, illetve járóbeteg intézményeknek a finanszírozása új
számítási trend alakult ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál és minden intézmény ezt
a 70 %-os finanszírozást kapja, de a kasszába rendelkezésre áll a pénz. A korrigálás
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folyamatban van, de nem lehet tudni, hogy mennyi pénz lesz. Ugyanakkor azt mondták, hogy
a fekvőbeteg intézmények maradnak az 1,46-on, a járóbeteg ellátókat – az új finanszírozási
rendben – 1,60-al fogják fizetni. Ehhez képest 0,90 forintot kapunk.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A felmerült kérdésem miatt nem tudom elfogadni a beszámolót és a rendeletmódosítást.
Ugyanis rövid lejáratú hitellel megnövelnénk a rendelőintézetnek, - várható finanszírozás
növekedéssel - a bevételeit és kiadásait. Holott szerintem ez ellentétes, ha azt mondjuk, hogy
csökken a MEP finanszírozás, akkor mire fel emeljük az előirányzatot. A másik dolog, hogy
az orvosok bére is a pontértékből van, tehát nem tartom jogosnak a többi intézménnyel
szemben sem, hogy hitellel megemeljem.
Kovács Éva jegyző asszony
A pénzügyi bizottság elnökének volt két javaslata, amit úgy gondolok, hogy ehhez a napirendi
ponthoz tartozik. Az egyik a Sportegyesület támogatásának kérdése. Kérdés az, hogy a
részükre megállapított támogatási keretből az összes itt javasolt költséget levonjuk-e?
Molnár Gyula polgármester úr
A sportegyesületnek 1.800 eFt. támogatás van megállapítva pénzbeli támogatásként. A
bizottság javasolta, hogy a bio-humusznak a 280 eFt. + ÁFA összege, – amit a korábbi
években a pályára kiszórtuk a pénzügyi támogatáson felül – valamint az öntözéssel,
fűnyírással kapcsolatos költségeket a pénzügyi támogatásokból vonjuk le. A korábbi években
ezeket a költségeket a támogatáson felül adtuk a sporttelep javára. Abban az esetben, ha a
Sportegyesület nem kapja meg az 1.800 eFt. támogatást, vissza kell, hogy lépjen a
bajnokságtól, mivel máshonnan bevételi forrással nem rendelkezik. Azt szeretném kérni,
hogy az 1.800 eFt. támogatást az egyesület kapja meg, hogy tudjon működni, és ezt a kérdéses
összegeket továbbra is a támogatáson felül a pályafenntartásra biztosítsuk.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Véleményem az, hogy hagyjuk meg a támogatásként megítélt összeget, de a karbantartásra
más megoldást kell keresni, mert havi 96 eFt. nagyon sok pénz, erre olcsóbb módszert kell
találnunk. Most úgy néz ki, mintha 1 ember napi 8 órában ott dolgozna a sportpályán.
Ámán István képviselő úr
Kérdésem, hogy ÖTI szinten nem lehet megoldani a locsolást és a fűnyírást?
Molnár Gyula polgármester úr
Így is a külső területeket az ÖTI dolgozói nyírják, csak a pályát tartja karban a vállalkozó.
Ámán István képviselő úr
Kérdésem, hogy a havi 96 eFt-ba a mosás és a szertár rendben tartása is beletartozik?
Molnár Gyula polgármester úr
Benne vannak az említett munkák is az árban.
Polgármester úr az elhangzottak alapján a következő kérdésekben kérte a képviselők döntését:
Ki ért egyet azzal, hogy a megítélt támogatásba számítsuk bele az említett költségeket?
A képviselő-testület tagjai közül a feltett kérdésre 2 fő igennel és 7 fő nemmel szavazott.
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Ki ért egyet azzal, hogy a megítélt támogatást megkapja az egyesület és a karbantartási
munkákra olcsóbb megoldást keres?
A képviselő-testület tagjai közül a feltett kérdésre 7 fő igennel és 2 fő nemmel szavazott.
Kovács Éva jegyző asszony
Tiszteletben tartom a testület döntését, de megjegyezni kívánom, hogy a fenti tételek is
támogatás értékűnek minősülnek.
A következő kérdés az üzemeltetésre átvett iskolabusz további működtetése. Két hónapos
határidővel lehet felmondani az üzemeltetési szerződést.
Matula Jánosné képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke
Az a kérdés, hogy szeptember, október hónapra van-e már jelentkező, hány kilométer van
ebből lekötve?
Kovács Éva jegyző asszony
Előre nincsen lekötve egy út sem, augusztus hónapra is csak két alkalommal ment a busz.
Matula Jánosné képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke
Emlékeim szerint arról volt szó áprilisban, amikor tárgyaltuk, hogy akkor lehet folyamatosan
üzemeltetni, ha előre legalább egy pár hónap le van kötve. Véleményem az, hogy adjunk egy
hónap türelmi időt szeptember végéig, és október, november, december hónapra tudnak-e a
civil szervezetek olyat mondani, hogy teljes egészében leköti a kapacitását. Sajnos a lehető
legrosszabb időben vettük át a buszt. Tehát ha erre az említett hónapokra havi szinten 500-800
km nem lesz lekötve, akkor nincs értelme üzemeltetni a járművet.
Krizsics János képviselő úr
Véleményem az, hogy számszakilag ki lehet mutatni egy pontos elszámolással
megrendelés, km – és akkor előre tudja az ember, hogy nyereséges, veszteséges vagy kijön-e
nullára. Egy hónap múlva pontos kimutatást kapunk kiadás és bevételről, akkor tudunk
mérlegelni.
Molnár Gyula polgármester úr
Nullára mehet csak ki, nyereséget nem érhetünk el vele. Ha a nullát viszont nem éri el, akkor
nem szabad megtartani.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
A Dunavecse honlapra is érdemes volna feltenni, mert nem biztos, hogy tudják, lehet, hogy a
kilométer ár miatt a szomszéd településekről is lenne jelentkező.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a pénzügyi bizottság elnökének
javaslatával?
A képviselő-testület tagjai közül 9 fő igennel szavazott.
Polgármester úr javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat 2009. év I.
félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót - a pénzügyi bizottság által javasoltak
figyelembevételével, valamint a kiegészítéssel.
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Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozták:

284/2009.sz.Kt.h.
Az önkormányzat I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló
Határozat
l./ A képviselő-testület az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló - a
Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülésén elhangzottak figyelembe vételével átdolgozott beszámolót elfogadja.
2./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a sportpálya karbantartása
címén, jelenleg havonta fizetendő 96.000 Ft. + Áfa, illetve az évi 280.000 Ft. csökkentésére a
testület következő ülésére dolgozzon ki olcsóbb megoldást, s azt terjessze a testület elé.
3./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az üzemeltetésre átvett iskolabusz további
működtetésének kérdésével a szeptemberi testületi ülésen ismét foglalkozni kíván, ezért
felkéri Kovács Éva jegyző asszonyt, hogy az átvétel időpontjáig visszamenőleg az összes
bevételt és kiadást dolgoztassa ki, valamint a busz várható lekötéseiről is tájékoztassa a
testületet.
4./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat
működőképességének helyreállítása érdekében a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi
CII. tv. 6. sz. mellékletének 3. pontja alapján.
A kérelem benyújtására felkéri Molnár Gyula polgármester urat.
Határidő: 2009. szeptember 11.
5./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Kovács Éva jegyző asszony
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

Molnár Gyula polgármester úr
A rendeletmódosítást is megkaptuk az előirányzat módosítás miatt van szükség, amit a
központosított előirányzatokból, illetve az állami támogatások miatt változtatni kellett.
Kérném a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés szerint fogadjuk el a
rendeletmódosítást.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a költségvetési
rendelet módosításával?
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A képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, elfogadták Dunavecse Város
Önkormányzata képviselő-testületének 19/2009. (VIII.26.) rendeletét a Költségvetési
rendeletről szóló 3/2009. (II.4.) számú rendelet módosításáról.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

3./ Napirend
Tájékoztató az egyes adónemekről és azok alakulásáról, az adófizetési morál értékelése
Előadó: Csanádi Katalin tanácsos
Krepsz Józsefné főmunkatárs
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a tájékoztatót, majd felkérte a bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Matula Jánosné képviselő, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke
Szóban ismertette a napirenddel kapcsolatban a bizottsági ülésen elhangzottakat, mely írásban
e jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Kovács Éva jegyző asszony
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy azokat az adózókat egyenként megbontva, főként
összegszerűen a tartozásaikat, akiknél a tartozásaik behajthatatlanok – gyűjtsük ki, ez
megtörtént. Az összeg 2.480.026 Ft. Az adós kolleganőkkel újból átbeszéltük és úgy
gondoljuk – bármennyire is drága a bírósági behajtás – egynéhány adózónál olyan tetemes a
kintlévőség, hogy ha pl. 600 eFt.-ból 400 eFt.-hoz hozzátudnánk juttatni az önkormányzatot,
akkor még egy utolsó lehetőséget megpróbálnánk. Szeretném kérni, hogy toljuk még egy picit
magunk előtt és majd később tájékoztatást adunk róla.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, a képviselők 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és határozat nélkül a tájékoztatót tudomásul vették.

4./ Napirend
Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási
programjának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kovács Éva jegyző
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság
Kovács Éva jegyző asszony
Egy nagyon rövid előterjesztést írtunk a napirendhez – gondolom, hogy minden képviselőnek
sikerült végigolvasnia. Az oktatási bizottság megtárgyalta a programot,
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Dobos Jánosné képviselő az Oktatási, Ifjúsági- és Kulturális Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Tulajdonképpen csak aktualizálni kellett
adatokat és fogalmakat. Így a 7. oldalon a Százszorszép Óvodánál a férőhely 150 fő,
maximum 180 fő lesz. Az Általános Iskolánál a férőhely 500 fő. Az óvodánál az idegen
nyelvhez szoktatás kikerült, és a 7. oldalon az egy székhely, egy telephely helyett a két
épületben működik óvoda kifejezést találtuk jobbnak. Történtek felvetések, megjegyzések,
mivel szerepel benne a 12. oldalon a 4. pontban, hogy baleseti források megszűntetése. Ez
nagyon késik a gyakorlatban, tenni kell valamit és ismételten felmerült bennünk, hogy bizony
jó volna, ha minden intézménynek lenne egy karbantartója. A másik, ami felmerült, hogy a
kihelyezett Violin Művészeti Iskolával megállapodás legyen kötve, mert költségvetési
vonzata van. A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója mondta, hogy télen is 8-10 fő iskolás
népi táncosnak kell a termet fűteni kimondottan azért, mert ott van tükör. Véleményünk az,
hogy össze lehetne vonni a dráma szakkörrel. Az elhangzott korrigálások és jegyző asszony
alapos előterjesztése alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadják el az ÖMIPet.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
A kiegészítő előterjesztésben olvastam egy érdekes mondatot, amely szerintem túl mutat az
egész témán, a következő: „Megállapítható, hogy folyamatosan képzett szakmai segítség
nélkül programunk nem működő, csupán egy meglevő, szükséges dokumentum.”
Elgondolkoztató, hogy számos hasonló szabályzatra kell, hogy elmenjen sok ember
munkaideje. Volt már nagyon sok anyag előttünk, aminek semmi haszna nem volt.
Dobos Jánosné képviselő az Oktatási, Ifjúsági- és Kulturális Bizottság elnöke
Ezeket a szabályzatokat, programokat, intézkedéseket központilag írják elő, vannak,
amelyeket be is kell küldeni.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, véleménye az elhangzottakhoz?
Mivel nem volt, a képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozták:

285/2009.sz.Kt.h.
Önkormányzati Közoktatási
Intézményrendszer működésének
Minőségirányítási programja
Határozat

1./ A képviselő-testület megtárgyalta a hatályos jogszabályi előírásoknak és az
intézményrendszerben bekövetkezett változásoknak megfelelően átdolgozott Önkormányzati
Közoktatási Intézményrendszer Működésének Minőségirányítási Programját, melyet az
Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve elfogad.
Határidő: a programban foglaltak alapján
Felelősök: a programban foglaltak alapján
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2./ Ezen határozatról értesül:
- Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke
- Csanádi Katalin tanácsos

5./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Vagyonrendelet módosítása

Kovács Éva jegyző asszony
A belső ellenőr a 2009. évi belső ellenőrzési programunk alapján a vagyongazdálkodás
területét ellenőrizte. Hiányosságként állapította meg az ellenőrzés során, hogy a ravatalozó
épületére fordított összeg, illetve a Bácsvíz Zrt-ben való részvény tulajdonunk nem a
forgalomképtelen ingatlan vagyon között van besorolva, hanem a forgalomképesek közé.
Tökéletesen igaza van, mert az általa hivatkozott Ötv. 79. szakasza kimondja, hogy azok a
vagyontárgyak, melyek amely költségek az önkormányzat alapfeladat és hatáskörét
szolgálják, azokat a törzsvagyon körébe a forgalomképtelen, vagy korlátozottan
forgalomképesek közé kell besorolni. Az egyik a Vízmű Zrt. részvénytulajdonban van 18.947
eFt. értéke az önkormányzatnak, ezt szeretnék átsorolni a forgalomképtelenek közé, a másik a
Ravatalozó épületénél a nyilvántartott 14.000.616 Ft-ot, így kikerül a forgalomképes
vagyonok köréből. Kérném, hogy a rendeletmódosítást az elhangzottak alapján fogadja el a
testület.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi, hogy a vagyonrendelet módosítással kapcsolatban van-e kérdés, illetve
hozzászólás?
Képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (VIII.26.) rendeletét az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2006. (II.22.) számú rendelet
módosításáról.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

b) Közbeszerzési terv módosítása

Molnár Gyula polgármester úr
Mivel az ÁROP 1.1.A a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című projekttel
nyertünk, ki kell írni a közbeszerzési eljárást és meg kell választani a bíráló bizottság tagjait,
illetőleg módosítani kell a közbeszerzési tervünket is.
Javaslatunk a következő személyekre esett: Dr. Tarnai Kitti aljegyzőre, egyrészt
közbeszerzési referens képesítése van, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezetőre és dr.
Hajdú Zoltán ügyvéd úrra. Kérném elfogadni a közbeszerzési terv módosítását az
elhangzottak figyelembe vételével.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, véleménye az elhangzottakhoz?
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Mivel nem volt, a képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozták:

286/2009.sz.Kt.h.
Közbeszerzési terv módosítása
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 26/2009. sz. határozattal elfogadott 2009. évi
közbeszerzési tervét 2. sorszámmal kiegészíti, mely e határozat mellékletét képezi.
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a Polgármester Hivatal
szervezetfejlesztése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el.
3./ Mivel a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. Tv. (továbbiakban
Kbt.) 9. §. (1) bek. értelmében hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell alkalmazni, az ő
megbízására a képviselő-testület a közbeszerzési érték 1 %-nak, min. 250.000 Ft (nettó)
megfelelő díjazást állapít meg. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztására a képviselő-testület
felkéri Molnár Gyula polgármestert.
4./ A képviselő-testület a Kbt. 8. §. (3) bek. valamint a 75/2009. sz. határozattal elfogadott
Közbeszerzési szabályzat III/1-2. pontja alapján a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére
kiírt közbeszerzési ajánlatok elbírálására 3 tagú bírálóbizottságot hoz létre, melynek tagjai:
- dr. Hajdú Zoltán ügyvéd
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- dr. Tarnai Kitti közbeszerzési referens
5./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a közbeszerzéssel
kapcsolatos eljárásról gondoskodjon, s a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.
6./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Kovács Éva jegyző
- dr. Hajdú Zoltán 1016 Budapest, Gellérthegy u. 14. II/2.
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- dr. Tarnai Kitti közbeszerzési referens

c) Könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat
Molnár Gyula polgármester úr
A könyvtárban 2008. decemberében szakfelügyeleti vizsgálatot tartott a Katona József
Megyei Könyvtár két szakfelügyelője, aki erről a vizsgálatról készített egy jelentést, melyet
minden képviselő kézhez kapott. Az oktatási bizottság megtárgyalta a szakfelügyeleti
jelentést, felkérem a bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
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Dobos Jánosné képviselő az Oktatási, Ifjúsági- és Kulturális Bizottság elnöke
A vizsgálati anyagban csupa negatívummal találkozhatunk, azt viszont nem írták le benne,
hogy abban az időszakban, amikor a vizsgálat folyt átalakítás volt a könyvtárban. A
jegyzőkönyvben olvasható, hogy 48 %-ot értek el. Jelen pillanatban kénytelenek vagyunk ezt
elfogadni. A fenntartó részére előírja, hogy célszerű lenne a mosdóknak az
akadálymentesítése, ez megtörtént. Legalább 40 órás könyvtári alkalmazottat ír elő a jelentés.
Beszélgettünk a vezetőnővel, aki elmondta, hogy az új kolleganő elmegy könyvtár
asszisztensi tanfolyamra. Továbbra is így dolgoznak, három emberrel, amennyiben kapnak
közmunkást a takarításhoz. Az olvasóterembe lejjebb tették a könyveket, amelyet már mi is
láthattunk. Az állománygyarapítást, a technikai eszközpark fejlesztését írják elő, amit jelen
esetben csak pályázattal tudnánk megvalósítani. A nyitvatartást kifogásolták, amit a testület is
elfogadott. Előírták, hogy az olvasói számítógépek mellé informatikai szabályzatot, az olvasói
cédula katalógus fölé katalógus használati leírást kell kihelyezni. Az intézményvezetője
megígérte, hogy a legrövidebb időn belül meg fogja csinálni. Kifogásolták, hogy a közkincsen
nyert támogatás felhasználását megelőzően nem kérték ki a Megyei Könyvtár szakembereinek
javaslatát a belső átalakításról. Egyébként jónak találják a dokumentumokat. Készült egy
kimutatás, ahol összehasonlítják a könyvtár olvasottságát több településével, eredménye az,
hogy Dunavecsén a legnagyobb az olvasottság. Teljesen megváltozott az, amit ott leírtak.
Kérem a testület tagjait, hogy a jelentést vegyük tudomásul, hiszen kifogások jó része
időközben megoldódott.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy vegyük tudomásul a Megyei Könyvtár észrevételeit, az intézményvezető
tegyen meg mindent, hogy a könyvtár feleljen meg a Megyei Könyvtár által előírt
kritériumoknak.
Matula Jánosné képviselő asszony
A könyvtár az egyik legszebb, legigényesebb és legcsaládiasabb intézményünk, amiről szó
van. Döbbenten olvastam az anyagot, főként a statisztikát és a lehangoló véleményt.
Véleményem az, hogy illik bejelentkezni és elmondani a véleményt. Az ellenőrnek is egy kis
miheztartása legyen a dolgok felől, hogy itt nagyon kevés a pénz és erőnk felett igyekszünk.
Én a jelentésből egy pár megállapítást rögtön visszautasítottam volna, ezért véleményem
szerint vissza is kellene utasítani, mert ha valaki csak ezt olvassa el, akkor azt gondolja, hogy
tényleg így van.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy vegyük tudomásul a megállapítást, és ami választ írnom kell rá megteszem.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, a képviselők 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és határozat nélkül a tájékoztatót tudomásul vették.

d) 7,5 tonnát meghaladó tehergépjármű forgalmat korlátozó tábla
kihelyezésének kérése
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Molnár Gyula polgármester úr
A Petőfi Sándor utca és a Városkert utca lakói beadványt nyújtottak be, melyben kérték a 7,5
tonnát meghaladó gépjármű forgalom kitiltását mindkét utcából. Tájékoztatóm a testületet,
hogy a Városkert utca végén egy raktár épület van, ahova gabonát hordanak be, valamint a
Csősz utca végén a volt műtrágyatároló szintén gabonatárolóként működik. Kiszámoltam, 19
db tiltótáblát kellene kihelyeznünk ennek a két utcának a levédésére. A beadványban az
szerepelt, hogy a tiltó táblán szerepeljen az is, hogy kivéve az itt lakók, mivel sem a raktár
épület tulajdonosa, sem a műtrágyatárolót működtető nem ott lakik, ezért sem javaslom a
táblák elhelyezését. Egyébként az utcába működő boltba sem tudnának árut szállítani, mivel
az a jármű is 7,5 tonnásnak minősül. Javaslatom az, hogy az Alkotmány utca végére tegyünk
ki egy tiltótáblát kivéve célforgalom megjelöléssel, úgy, hogy a nehézgépjármű forgalom a
kikötő felé és az 513-as út felé menjen el.
Vass Imre környezetvédelmi és településrendezési bizottság külső tag
Szeretném jelezni, hogy sok helyen hiányoznak a táblák, át kellene nézni a városban. A
tűzoltó bejáratnál fel kellene festeni a járművektől elzárt területet, mivel sokszor parkoló
autók miatt nem tud közlekedni a tűzoltóautó.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy ne rakjuk ki a 7,5
tonnát meghaladó tehergépjármű forgalom korlátozó táblát az említett két utca érdekében?
A képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozták:

287/2009.sz. Kt.h.
Gépjármű forgalom korlátozása
Határozat

1./ A képviselő-testület a Petőfi S. és a Városkert utca lakói által benyújtott kérelmet, melyben
azt kérték, hogy a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművek forgalmát az önkormányzat tiltsa meg –
elutasítja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Szomor Attila Dunavecse, Petőfi S. u. 57. rajta keresztül a beadványban szereplő
valamennyi személy

e) Cerrah török kisváros bemutatkozó levele

Molnár Gyula polgármester úr
Megkeresett bennünket egy városunkban lakó, nem Dunavecsére bejelentkezett illető, hogy
egy török kisváros szeretne velünk testvérkapcsolatot létesíteni. Elküldték bemutatkozó
levelüket, melyet lefordítás után minden képviselő megkapott. A város Ankara és Isztambul
között található.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Hogyan találtak ránk?
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Molnár Gyula polgármester úr
Az említett házaspárnak ott van ismerőse, akiknek nagyon megtetszett városunk. Kérem a
képviselő-testület tagjait mondják el véleményüket.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Nagyon megtisztelő, hogy tetszett a városunk, de semmi apropót nem találok abban, hogy
velük testvérvárosi kapcsolatot létesítsünk, inkább a régieket kellene szorosabbá fűzni, amik
már megvannak.
Matula Jánosné képviselő asszony
Miből állna a kapcsolat?
Molnár Gyula polgármester úr
Először elküldenénk a bemutatkozó levelet, a többi megállapodás kérdése.
Matula Jánosné képviselő asszony
Ez kétélű dolog, az egyik, hogy jó lenne, ha ismernék Dunavecsét, jó hírünket elvinnék, ilyen
szempontból igennel szavaznék. A másik dolog, ha ilyet vállalunk, akkor igényesebben
kellene vállalni, nem úgy, mint a harmacit és a homorodszentmártonit, mivel kezd feledésre
merülni. Véleményem az, hogy inkább legyen egy testvértelepülés, de folyamatos legyen a
kapcsolat. Úgy gondolom, hogy egy levélválaszt megérdemel, meg kell kérdezni tőlük, hogy
gondolták a kapcsolatot, mivel nagy a távolság, ha gyereküdültetésre gondoltak az nagyon
drága, és sajnos az önkormányzatnak nem áll módjában támogatni senkit.
Molnár Gyula polgármester úr
Tehát van kettő vélemény, az egyik az, hogy ne vegyünk fel kapcsolatot, a másik, hogy
legalább egy válaszlevelet küldjünk el és meglátjuk mi lesz a további.
Polgármester úr az elhangzottak alapján a következő kérdésekben kérte a képviselők döntését:
Ki ért egyet azzal, hogy ne vegyünk fel kapcsolatot a török kisvárossal?
A képviselő-testület tagjai közül a feltett kérdésre 8 fő igennel és 1 fő nemmel szavazott.
Ki ért egyet azzal, hogy legalább egy válaszlevelet küldjünk el?
A képviselő-testület tagjai közül a feltett kérdésre 8 fő igennel és 1 fő nemmel szavazott, így a
következő határozatot hozták:
288/2009.Kt.h.
Kapcsolatfelvétel Cerrah török kisvárossal
Határozat
A képviselő-testület megtárgyalta Cerrah török kisváros bemutatkozó levelét és az alábbi
határozatot hozta:
1./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert, hogy a városról egy rövid
áttekintő képet jutasson el Cerrah településnek, s egyúttal kérjen felvilágosítást arra
vonatkozóan, hogy a kapcsolatfelvételt mely területen képzelnék el.
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2./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester

f) Ruházati termék utcai árusításával kapcsolatos ügy

Molnár Gyula polgármester úr
Névtelen kérelem érkezett, hogy ismét tegyük lehetővé, hogy a ruházati terméket árusítok
ismét árulhassanak a Platán téren. Véleményem az, hogy a testület tartsa fenn a korábban
hozott határozatát.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

289/2009.sz.Kt.h.
Ruházati termékek utcai
árusítása
Határozat

1./ A képviselő-testület a ruházati termékek utcai árusításával kapcsolatos beadványt
megtárgyalta és úgy dönt, hogy a 110/2009. számú határozatba foglaltakat változatlan
tartalommal fenntartja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Elek Éva pénzügyi ügyintéző rajta keresztül valamennyi alkalmi árus
- Kovács Éva jegyző Dunavecse

g) Deák Ferenc utca rendbetétele
Molnár Gyula polgármester úr
A Deák Ferenc utcai lakói is petíciót intéztek a képviselő-testület felé, hogy az utcán nincs
szilárd burkolat és az ősz beálltával, nem lehet az utcában közlekedni a felázott úton, a
csapadékvíz elvezetése sincs megoldva. A kérelmezők szerint 300 eFt-ból a kétoldali
árokásás, útépítés megoldható. Valóban ki lettek osztva a területek abban az utcában és nem
lett meriorálva. Megkértem az egyik képviselő urat, hogy mérje fel, hogy mennyibe kerülne
az említett útszakasz útépítése és csapadékvíz elvezetése.
Vasaji László képviselő úr
Az útépítést engedélyeztetni kell és már ott el fog fogyni a 300 eFt.
Matula Jánosné képviselő asszony
Véleményem szerint a csapadékvíz elvezetést meg kellene csinálni.
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Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy az út két oldalára szikkasztóárkokat szedessünk ki, a mélyebb területet a
kiszedett földdel töltsük fel, ezzel a csapadékvíz elvezetés megoldódna.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
290/2009. sz. Kt.h.
Deák F. utca lakóinak
kérelme
Határozat

A képviselő-testület megtárgyalta a Deák F. utca lakóinak kérelmét és az alábbi határozatot
hozta:
1./ A képviselő-testület a kérelemben foglaltak és az önkormányzat anyagi lehetőségeit
figyelembe véve úgy dönt, hogy a Deák F. utca mindkét oldalán csapadékvíz elvezető árkokat
készíttet s az árkok kialakítása során kitermelt földet az utca legmélyebb pontjának
feltöltésére használja fel.
2./ A képviselő-testület fentiekben foglalt célra költségvetésében 300.000 Ft-ot biztosít.
Felelős: Molnár Gyula polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
-Szabó Károlyné Dunavecse, Deák F. u. 1. rajta keresztül a beadványban szereplő valamennyi
személy

h) Tátra utca rendbetétele

Molnár Gyula polgármester úr
Az utcában lakó egyik lakos panaszkodik, hogy a bejáratukkal szemben az utca rész túlsó
oldalán a domb leszűkíti a közlekedési területet, az arra járó járművek túl közel vannak a
lakásához. A szemetet szállító autó alig tud elkanyarodni. Kérése az, hogy az önkormányzat a
biztonságos közlekedéshez szükséges utat biztosítsa, a domb egy részét távolítsa el.
Felkérem Vasaji László képviselő urat, hogy a helyszínen vizsgálja meg, hogy van-e
lehetőség arra, amit a kérelmező a beadványában kér.
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i) Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény szétválasztása

Kovács Éva jegyző asszony
Június hónapban az Összevont intézmény vezetője és a bölcsőde vezetője felkereste a
Szociális és Gyámhivatalnál azt a kolleganőt, aki a szakmai anyagaik átdolgozásához
segítséget nyújtott. Felmerült az, hogy mindenféle feltétel - most már, hogy a bölcsőde
vezetőjének meg van a képesítése az intézmény önálló vezetésére – adott, a kolleganő nem is
érti, hogy szakmai szempontból miért is működik ez az intézmény egy egységként. Azt
szeretnék kérni az intézményvezetők is, hogy bontsuk meg ezt az intézményt, hogy a bölcsőde
külön intézményként működhessen.
Viszont az én véleményem az, mivel folyamatosan arról beszél a testület, hogy gondolkozni
kell, az intézmény további működtetéséről, annak a feltételeiről, milyenségéről. Sokféle
dolgot von maga után. Egyrészt szétválasztjuk nem is az a probléma, hogy a szakmai
dokumentumait újra kell dolgozni az intézményeknek, hanem mindkét intézmény élére
nyilvános pályáztatás útján új intézményvezetőt kell kinevezni. Az én aggályom elsősorban
az, addig míg nem nyerünk végső bizonyságot, hogy nyer-e az intézmény a pályázaton,
hogyan lesz a későbbiek során, arra szeretnék javaslatot tenni, hogy működjön ez az
intézmény most még ideiglenesen ebbe a formában.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy addig, míg nincs döntés, maradjon minden a régiben.
Matula Jánosné képviselő asszony
Kérdésem, hogy a bölcsődevezető milyen státuszban van?
Kovács Éva jegyző asszony
Szervezeti egység vezető, de nem magasabb vezetői státuszban van jelenleg.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy maradjon minden a
jelenlegi felállásban?
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

291/2009.sz.Kt.h.
Összevont Egészségügyi és
Szociális Intézmény szervezeti
keretének meghatározása
Határozat
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézményen
belül működő Járóbeteg ellátó és Bölcsőde jelenlegi szervezeti felépítésén a Járóbeteg
szakrendelő sikeres pályázati projektjének befejezéséig nem kíván változtatni.
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2./ A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és
működési szabályzatát ennek megfelelően a szeptemberi testületi ülésre készítse el.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Harmos István Összevont Egészségügyi és Szociális Intézményvezető főorvos
- Tóth Emese bölcsődevezető

/Krizsics János képviselő úr eltávozott az ülésről, jelen van 8 fő képviselő/

j) Földterületek haszonbérbe adása

Kovács Éva jegyző asszony
Tájékoztatásul elmondom, hogy két megkeresés érkezett az önkormányzati tulajdonban lévő
mezőgazdasági rendeltetésű földterületek haszonbérbe adása iránt, nagy tisztelettel azt
szeretném kérni, hogy nyilvánosan pályáztassuk meg és a legmagasabb bérleti díjat ígérővel
kössük meg a szerződést. Ugyanis ezt a belső ellenőrrel is átbeszéltük, az ő javaslatára ezt így
kell csinálni.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel nem volt, ezért a képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozták:

292/2009.sz.Kt.h.
Földterületek haszonbérbe
adása
Határozat
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági
rendeltetésű földterületek hasznosítására pályázatot ír ki. Ennek lebonyolítására felkéri
Kovács Éva jegyzőt.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert, hogy a pályázati eljárás
lebonyolítása után a legmagasabb bérleti díjat ígérő bérlővel a szerződést kösse meg.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Kovács Éva jegyző

k) MÁK jelentés
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Molnár Gyula polgármester úr
A Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett a 2007. és 2008. évben igénybevett
önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi
költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának
vizsgálata kapcsán. A jegyzőkönyvet minden képviselő megkapta, - szóbeli egyeztetésünk
alkalmával tájékoztatva lettünk - visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, viszont a
megállapításokkal kapcsolatban észrevételt tettünk, kifogással éltünk. Véleményünk a
dunaegyházi szolgáltatással kapcsolatban nem egyezett, sőt a minisztériumi állásfoglalás is
más, és más a MÁK álláspontja is. A testület elé tájékoztatásként hoztuk, még nem tudjuk mi
lesz a végeredmény.
Matula János képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke
A bizottsági ülésen jegyző asszony tájékoztatta a tagokat a lefolytatott vizsgálatról és a
várható visszafizetési kötelezettségről. Az, az aggasztó, hogy a mai magyar viszonyok között
a statisztikára, a kimutatásokra sokkal nagyobb gondot kell fordítani, mint az érdemi
munkára. Itt is az volt a gond, hogy felületes, elnagyázott volt a nyilvántartás.
Molnár Gyula polgármester úr
Nem azt nézték meg, hogy az a házigondozó mint csinál, amikor dolgozik, hanem csak a
nyilvántartási adatokat vizsgálják meg.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy az elhangzottakhoz van-e
valakinek kérdése, véleménye?
A képviselő-testület tagjai a MÁK jelentését 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül tudomásul vették.

l) Egyéb bejelentések

Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem, hogy a szeméttelepre meddig lehet vinni hulladékot?
Molnár Gyula polgármester úr
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2009. július 16-val lejárt az összes magyarországi
nem eu-komfort szeméttelepnek a nyitvatartási lehetősége. A továbbiakban a nem háztartási
hulladékot konténerekbe gyűjtve térítési díj ellenében a Dunanett Kft. elszállítja. Próbálunk
megoldást keresni a levágott faágak összegyűjtésére úgy, hogy egy kijelölt területre
összegyűjtjük azokat és az a vállalkozó, aki az Rt-től elviszi, térítési díj nélkül elszállítja az
ágakat. A komposztálható anyagokat ugyanígy összegyűjtjük a területen.
Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem mikor kerül sor a terült e kijelölésére?
Molnár Gyula polgármester úr
Az a véleményem, hogy a jelenlegi szeméttelep területét kellene kijelölni, annak is azt a
részét, amit hulladék elhelyezésére nem használtunk, mert oda be tud menni a kamion is és a
darálógép is. A rekultivációval kapcsolatban már volt a vállalkozó a területen fényképezni,
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megvolt a közbeszerzési eljárás, valamikor 2010. július 31. a határidő. Ütemezésről nem
értesítettek bennünket, hogy mikor kerülünk sorra.
Ámán István képviselő úr
Az elhunyt bölcsődevezető férje megkeresett, hogy a legközelebbi Dunamellék újságban két
sorban emlékezzünk meg a feleségéről. Kozák Gábor, Bocskai utcai lakos keresett meg, hogy
az utcában működő fajátékokat gyártó vállalkozó gépei nagyon hangosak, meddig kell még
hallgatniuk a zajt.
Molnár Gyula polgármester úr
Addig, míg fel nem építi a saját üzemét.
/Vörös Sándor képviselő úr megérkezett, jelen van 9 fő képviselő/
Vass Imre környezetvédelmi és településrendezési bizottság külső tag
Szeretném elmondani, hogy a közeljövőben megjelenő újságban írtunk egy cikket az elhunyt
bölcsődevezető emlékére.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem, hogy az önálló okmányirodával kapcsolatban van-e már fejlemény?
Molnár Gyula polgármester úr
Egyedül Kunszentmiklós város akadékoskodik, minden kistérségi önkormányzatnak a
beleegyező levele bent van az Államigazgathatási Hivatalnál. Kunszentmiklós képviselőtestület elé vitte a döntést, bennünket még nem értesítettek a határozatról.
Nyílt ülés keretében több napirend volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény értelmében a
továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat.
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