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JEGYZŐKÖNYV
Készült Dunavecse Város Önkormányzata által 2009. 15-én megtartott
Közmeghallgatásról

A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház, Dunavecse
Jelen vannak:
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Ámán István, Dobos
Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Kissné Korsós Ágnes, Krizsics János,
Matula Jánosné, Vasaji László, Vörös Sándor képviselők (11 fő)
Meghívottak közül jelen voltak:
Kovács Éva jegyző asszony, Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, Aranyi Ágota művház, könyvtárvezető, Vass Imre környezetvédelmi és településrendezési bizottság külső tag
valamint, kb. 30 fő dunavecsei lakos
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai esti közmeghallgatásunkon, ezennel megnyitom.
Ezt követően ismertette a közmeghallgatás napirendjét, melyet az alábbiak szerint fogadtak el,
majd megkezdődött azok tárgyalása.
1./ Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi munkájáról, 2009. évi
terveiről.
2./ „Virágosabb és Tisztább Dunavecséért” díjak átadása
Alpolgármester asszony
Felkérem a polgármester urat, hogy a 2008. évi költségvetési terveinkről, munkánkról és a
2009. évi terveinkről beszámoljon Önöknek.
1./ Napirend:
Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi munkájáról, 2009. évi
terveiről.
Előadó: Molnár Gyula polgármester úr

Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelt Hölgyeim, Tisztelt Uraim! Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
nevében sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Elég kevesen fogadták el meghívásunkat,
pedig az elmúlt évihez viszonyítja lényegesen több híresztelést tettünk.
A köszöntés után polgármester úr ismerteti beszámolóját.
(írásos beszámoló az eredeti jkv-höz csatolva van)
A beszámoló után polgármester úr megköszönte a megjelentek figyelmét, majd kérte, ha
valakinek valamilyen témában kérdése, véleménye, javaslata lenne az elhangzottakhoz, azt
tegye meg.

Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Megköszönöm polgármester úr beszámolóját. Bizonyára sok gondolat, kérdés felmerült
Önökben. Arra kérném Önöket, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, amit
igyekszünk megválaszolni. A hivatalos napirendi pontok elhangzása után, ha bármilyen
problémájuk kérdésük van, kérem, tegyék fel.
Biztatom Önöket, hogy bátran kérdezzenek! Ha a beszámolóval kapcsolatban nem merült fel
kérdésük, akkor továbbmennénk a napirendi pontokon. Minden évben meghirdetjük a
„Virágosabb és Tisztább” Dunavecséért mozgalmat. Ez évben is így történt, pályázni lehetett,
s felkérem a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság elnökét, dr. Gulyás Attila
urat, hogy a pályázat eredményéről és a díjakról számoljon be.

2./ Napirend:
„Virágosabb és Tisztább Dunavecséért” díjak átadása
Előadó: Dr. Gulyás Attila képviselő, környezetvédelmi és településrendezési bizottság
elnöke

Dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság elnöke
Tisztelt megjelentek! Had legyek egy kicsit formabontó, nem ezt mondanám először.
Megszámoltam a jelenlevőket és nagyon keveslem a jelenlétet. Három okra vezetném vissza
az érdeklődés hiányát. Először is a lakosok többsége lehet, hogy úgy gondolja, hogy nincs mit
kérdeznie, pedig a szemétszállítási díjjal kapcsolatban polgármester úr részletesen tudott
volna válaszolni, egyébként nagyon sokat vitatkoztunk a szemétszállítási díjon, ebbe
eredményt is értünk el. Az első lehetőség szerint, minden nagyon szép, nagyon jó – nem
hiszem, hogy így van. A második lehetőség, hogy úgyis minden mindegy. Úgy gondolom,
hogy ez a hangulat, ez a hozzáállás nemcsak a mi településünkre érvényes, sajnos az egész
országban így van. A harmadik lehetőség, hogy nem jó időpontban van a közmeghallgatás.
Kicsit korábban jött a tavasz, mindenki a kertekben dolgozik. Ezt is fel lehetne vetni, hogy
más időpontban legyen a közmeghallgatás. Lehet, hogy provokatív voltam, de kikívánkozott
belőlem, ahogy összeszámoltam a jelenlevőket és azért is, mert hasonló volt a hozzáállás
ehhez a bizonyos mozgalomhoz, pályázathoz is. Mindösszesen négy pályamű érkezett, a szép
kertekről készült fotókat az előtérben lehet megtekinteni. Mind a négyet úgy értékelte a
bizottság, hogy megérdemli a meghirdetett díjat. Nem egészen a szokásos módon, de a
szokásos jutalmat fogják megkapni az eredményes munkájukért, hogy a kérdéseket
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megelőzzem, a négy név közül három olyan pályázó van, aki valamilyen módon a hivatalhoz,
vagy a testülethez kapcsolódik. Nem azért választottuk őket, mert a kapcsolódás megvan,
hanem azért mert csak ők adtak be a pályázatot. Érdeklődés sajnos hasonlóan zajlott, mint itt a
közmeghallgatáson. A hirdetés a korábbi évekhez hasonló módon eljutott valamennyi
háztartásba szórólap formájában is. Az idén a felhívás a honlapra is felkerült, és egyéb módon
is hirdetve lesz, mivel a pályázati felhívás továbbra is él, ebben az évben is. Annyi változás
van a kiírásában is, hogy nemcsak pályázatokat, önálló kezdeményezést várunk. A település
egy-egy részét a bizottság is át fogja tekinteni, és ugyanúgy fotókat fog készíteni. Minden
évben más-más részét nézzük meg a településnek, és úgy fogjuk értékelni a portákat.
Kívánom, hogy ebben is nagyobb aktivitással vegyenek részt a lakosok, és remélhetőleg
jövőre több fotót lehet majd kitenni.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Köszönöm a beszámolót, úgy ahogy elmondta képviselő társam, sajnos nagyon kevés pályázat
volt, ezért is történt változás a kiírásban. Reméljük, hogy így több pályázat fog beérkezni és
több díjazott is lesz.
Kérném, illetve biztatom Önöket, hogy bármivel kapcsolatban felmerült kérdésüket tegyék fel
és igyekszünk megválaszolni! Látom, hogy vannak közöttünk olyanok, akik a korábbiakban is
aktív részesei voltak a közmeghallgatásnak, én biztatom őket, hogy tegyék fel kérdéseiket!
Hermanusz Ferenc dunavecsei lakos
Véleményem szerint rossz időpontban lett meghirdetve a közmeghallgatás, sokan a határban
dolgoznak, ezért úgy gondolom, hogy a február végi, március elejei időpont mindenki
számára kedvezőbb lett volna.
Molnár Gyula polgármester úr
Az elmúlt évben április 8-án volt a közmeghallgatás. A jövő évben természetesen tarthatjuk
februárban, illetve márciusban is.
Tóth József dunavecsei lakos
Tavaly is kérdeztem a szelektív hulladékgyűjtést, sajnos az idén sem lett belőle semmi.
Kunszentmiklóson nem drágább a hulladékszállítási díj – ugyanúgy a Dunanett Kft. szállít –
pedig 20 km-el messzebb vannak, és ott már működik a szelektív hulladékgyűjtés. A
szeméttelepről mondták, hogy be van zárva. Rendszeresen hordják más településekről
kamionnal a hulladékot, egy-egy teherautó 20-24 köbméter szemetet helyez el a mi
telepünkön. Azt ki engedélyezi, ki veszi fel érte a pénzt? Azt lehet mondani, hogy
rendszeresen minden nap 17-18 óra között egy kamion szemetet hoznak ide, nem lehet tudni
melyik településről. A másik kérdésem, hogy bevezették a kommunális adót, hiányolom, hogy
a képviselő-testület erről nem kérdezte meg a lakosokat. Hoztak egy döntést, a lakosok
fizessenek. Miért nem vonják össze az intézményeket, mint, ahogy a környéken mindenhol
már ÁMK-k működnek. Nálunk külön van óvodavezető, iskolaigazgató, művelődési ház
igazgató, miért nem lehet összevonni? A környéken mindenhol működik nevelési tanácsadó,
szakképzett pszichológus bevonásával. Itt nem vették igénybe a kistérségit, a
dunavecseieknek Kalocsára, illetve Kecskemétre kell menni, amiért ráadásul fizet az
önkormányzat. A kistérségi ingyenes lenne. Egyik oldalon nincs pénz, a másik oldalon
viszont elég sok pénzt elköltenek – én úgy érzem – fölöslegesen.
Molnár Gyula polgármester úr
A szeméttelepre kihordja a szemetet azt, nem tudjuk. Sajnos, nem tudunk olyan őrt
megfizetni, aki este és éjjel is ott van. Most is találtunk egy személyt, - dunavecsei lakos - aki
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ősszel lerakta szemetét az erdei csibenevelőbe, onnét elhordattuk vele, most a Báthory utca
végén rakta le szemetét, a fizetési csekk árulta el őt. Szabálysértési eljárásra feljelentést
teszünk, ezzel tudjuk csak megfogni. Az egész kistérségben sehová sem lehet szemetet
lerakni, mindenütt bezárták a telepeket. Azt, hogy Kunszentmiklós város mennyit fizet a
Dunanett Kft.-nek azért, hogy a szelektív gyűjtést átvállalja a lakosságtól, azt mi nem tudjuk
megtenni. A Dunanett Kft. biztosan kiszámlázza azt a költséget, ami neki van. Nekünk is
számláz, mindazoknak a 70 év felettieknek, akiknek 50 %-os kedvezményt adunk, azt az
önkormányzat fizeti ki helyettük.
A kommunális adót az önkormányzat visszavezette, 1992-ig volt ez az adófajta, fizette is a
lakosság. 1992-ben kezdődtek az infrastrukturális beruházások, amikor az érvényes törvény
szerint infrastrukturális beruházás esetén 3 évig kommunális adót a lakosoktól beszedni nem
lehet. Megépült a telefonhálózat, a gázvezetékrendszer és a szennyvízcsatorna hálózat. Most
jutottunk el oda, - a három év után – hogy az önkormányzat a kommunális adót ismét
bevezette egy minimális összeggel. A befizetett összegekről a lakosságot tájékoztatjuk. A
befolyt összegeket csak beruházásra, járdaépítésre, útépítésre, - ami nem visszatérülő
beruházás, azoknak a saját ereje biztosításához - lehet csak felhasználni.
A nevelési tanácsadóval kapcsolatban az önkormányzatnak szerződése van a Megyei
Önkormányzattal és a dunavecsei intézménnyel. A dunavecsei intézmény bázisa sokkal jobb
bázis a szakemberek biztosításában, mint bármi más, mi csatlakoztunk továbbra is a Megyei
Önkormányzathoz.
Az intézmény összevonást tárgyalta a képviselő-testület, nem olcsóbb ÁMK-ban működtetni.
Nem lehet közművelődési intézményt, különösen akkor, ha nem ugyanabban az épületben van
elhelyezve összevonni egy közművelődési intézménnyel. Kunszentmiklós város azért tudja
megcsinálni, mivel egy épületben van a könyvtár is és az iskola is. Az óvodát és iskolát össze
lehetne vonni, csak a csoportlétszámok alapján önállónak kell lennie. Vannak törvényi
feltételek, amelyhez az Oktatási Minisztérium nem biztos, hogy hozzájárul. Előzetesen meg
kell kérni a hozzájárulását, engedélyt, akkor lehet lépni. Véleményem az, hogy a havi
húszezer forint vezetői pótlékot megspórolva nem lesz kevesebb a költség – a
költségvetésünkhöz viszonyítva. A létszámot 8 %-kal csökkentettük, minimum létszámok
vannak mindenhol.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Az elhangzottakhoz annyit fűznék hozzá, - amit a környezetvédelmi bizottság elnöke is
említett – hogy szemétdíjnál hosszas vita volt és azt hiszem ez nem terjedt el. Sokan sokallták
a díjat, hogy azért van olyan költség, amit nem fogadtunk el a Dunanett Kft-től és nem
engedtük áthárítani a lakosságra.
Kérem, ha a jelenlevőknek bármilyen témában kérdése, véleménye van, azt tegye fel!
Polgármester úr
Közérdekű bejelentést szeretnék tenni, a hölgyek - 2009. július 13-16-ig a MaMMa
Egészségügyi ZRt. mozgó szűrőállomásával - mammográfia vizsgálaton vehetnek részt. Nem
kell Kecskemétre utazni a szalkszentmártoni, apostagi és dunavecsei hölgyeknek. A
célcsoport személyre szóló meghívót fog kapni, bárki, aki e korcsoportba esik nyugodtan
jöhet, a háziorvostól kell beutalót kérnie.
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Mivel nem volt több kérdés, vélemény, - alpolgármester asszony megköszönte az érdeklődő
dunavecseiknek a megjelenését, felvetéseit mindenkinek jó éjszakát kívánt és a
közmeghallgatást berekesztette.

Kmft.

Molnár Gyula
polgármester

Kovács Éva
jegyző
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