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Készült a képviselő-testület 2009. június 24-én megtartott üléséről 
 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak:  
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Ablonczy Gábor, Ámán 
István, Dobos Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Kissné Korsós Ágnes, 
Matula Jánosné, Vasaji László, Vörös Sándor  képviselők  (11 fő) 
 
Később érkeztek: dr. Gulyás Attila, Ablonczy Gábor, Ámán István, Vörös Sándor képviselők 
 
Távolmaradtak: (igazoltan) 
Krizsics János képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Éva jegyző asszony, Dr. Tarnai Kitti aljegyző, Ginál Róbert gazd.csoport vez., 
Ladóczki Attila vezető főtanácsos, Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Kerekné Markovits 
Julianna óvodavezető, dr. Harmos István Összevont Egészségügyi és Szociális 
Intézményvezető főorvos 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő 
vendéget.  
Elmondta, Krizsics János igazoltan távol marad a mai ülésről. Később érkezik viszont: dr. 
Gulyás Attila, Ablonczy Gábor, Ámán István és Vörös Sándor. Az ülés határozatképes, mivel 
7 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.)  Beszámoló a 2008/2009. tanév eredményeiről 
3.) Az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 
4.) Óvoda vezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása, vezető megbízása 
5.) Egyéb ügyek 

a) Költségvetési rendelet módosítás 
b) Alapító okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor 

Általános Iskola, Százszorszép Óvoda, Összevont Egészségügyi és 
Szociális Intézmény, Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 
KESZI) 
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c) Százszorszép Óvoda Intézményi Minőségirányítási Program  
módosítása, Helyi Óvodai Program 

 
d) Informatikai stratégia, Katasztrófa elhárítási terv 
e) Akadálymentesítési pályázathoz árajánlat a tervezési munkákra 
f) Hitelkeret növelés 
g) Rendelőintézetben történt eset kivizsgálásának kérése 
h) Piaci árusítással kapcsolatos észrevétel 
i) Molnár Gyula polgármester jubileumi jutalma 

 
 
 (Az egyéb ügyek után zárt ülésre került sor) 

 
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 7 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: 

- 98/2009. számú határozattal a testület elfogadta a rendőrség beszámolóját 
- 99/2009. számú határozattal a testület az Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi 

rendszerének működéséről döntött. 
- 100/2009. számú határozattal a testület a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 

Kistérségi Társulás alapító okiratát módosította. 
- 101/2009. számú határozattal a képviselő-testület a Polgármester Hivatal alapító 

okiratát módosította. 
- 102/2009. számú határozattal a testület a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 

alapító okiratát módosította. 
- 103/2009. számú határozattal a testület a Petőfi Sándor Általános Iskola alapító 

okiratát módosította. 
- 104/2009. számú határozattal a Százszorszép óvoda alapító okiratát módosította a 

testület. 
- 105/2009. számú határozattal az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény 

alapító okiratát módosította a testület. 
- 106/2009. számú határozattal az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézményben 

terembérleti díj módosítását fogadta el a testület. 
- 107/2009. számú határozattal a képviselő-testület elfogadta a Bölcsőde házirendjét. 
- 108/2009. számú határozattal döntött a testület a Violin Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény kérelmében.  
- 109/2009. számú határozattal a testület döntött az Akadálymentesítési pályázat 

tervezési munkálatairól. 
- 110/2009. számú határozattal a testület a Platán téren történő alkalmi árusítással 

kapcsolatban döntött. 
- 111/2009. számú határozattal a testület az SZSZB-tagok választásáról döntött.  
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- 112/2009. számú határozattal Weisz János és felesége fiatal házasok támogatásáról 
döntött a testület. 

- 113-263/2009. számú határozatokkal a mezőőri járulékok megállapításáról döntött a 
testület. 

 
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 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül tudomásul vették.  
 
 
2./ Napirend: 
Beszámoló a 2008/2009. tanév eredményeiről 
Előadó: oktatási intézmények vezetői 
Tárgyalja: az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság 
 
Molnár Gyula polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az oktatási bizottság a beszámolókat megtárgyalta, ezért  
felkérte Dobos Jánosné képviselőt, a bizottság elnökét, - ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta mindkét intézmény beszámolóját. Százszorszép óvodában a 
gyermeklétszám 157 fő. A személyi feltételek a törvényi előírásoknak megfeleltek. A tárgyi 
feltételeket, az anyagiakat, - a takarékoskodást figyelembe véve -  igyekeztek minimum 
szinten tartani. Nevelési, oktatási feladataikat a munkatervük alapján végezték. Felméréseket 
végeztek óvónők, szülők a középső és nagycsoportos gyermekek körében. Ez a csapatmunka 
is a HOP egységes szerkezetűvé tételét segítette, eredményezte. Pályázatokat figyelik, nyertek 
is. Eredményes évet zártak, a felmerült hiányosságok következő évben bedolgozásra kerülnek. 
A városi rendezvényeken az óvodás gyermekek is örömmel szerepeltek. Az óvodában 
szervezett játszóház, ünnepi rendezvényeken a szülők, meghívottak részt vehettek. 
Következetes, színvonalas munkát tapasztalhattunk. A beszámolót a bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
/Dr. Gulyás Attila képviselő úr megérkezett – jelen van 8 fő képviselő/ 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a létszám mindvégig 304 fő volt. Személyi feltételek 
biztosítottak voltak. Tanév végén egy főtől elköszöntek, így új angoltanárt keresnek. A tanév 
közbeni kisebb problémákat megoldották. Tárgyi feltételek, csak a legszükségesebb 
meszelésre, és javítási munkákra volt pénzt. A Haslinger Kft-től 500 ezer forint értékben 
bútorokat kaptak, számítógépeket vettek. A Fuss akció eredményeként 67 eFt. sporteszközt 
vásároltak. Pályázatokon részt vettek, eredményük még nem ismert. Viszont 35 eFt. utazási 
támogatást kaptak a sportolók. A nevelés, oktatás, tehetséggondozás területén jó és szép 
eredményeket értek el. Városi rendezvényeinken aktívan részt vettek, kiemelném a Hősök 
napját, ahol a pedagógusok adták a nagyon színvonalas műsort. A Guinness-nap szervezése, 
lebonyolítása, jó hangulatot, egy csodálatos összefogást és nagy sikert aratott. Gratulálunk a 
pedagógusoknak, az SZMK-tagjainak, óvodapedagógusoknak, szülőknek és résztvevőknek. A 
beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja. A Oktatási bizottság nevében köszönjük a 
pedagógusoknak, az ott dolgozóknak a kitartó, következetes munkát, hogy ezen szép, de 
göröngyös pályán helyt álltak. A bizottság nevében köszönetet mondok a Százszorszép 
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Óvoda, Petőfi Sándor Általános Iskola, Bács-Kiskun Megyei Intézmény, Református 
Kollégium minden pedagógusának, dolgozójának. Köszönjük a jó munkát, Dunavecse város 
életében való részvételt, töltsenek sok időt szeretteikkel. Gyűjtsenek erőt a következő tanév 
feladataihoz, az új kihívásokhoz. Kívánjuk mindezt egy bölcsességgel: „Az-az ember, aki 
kitartással és önbizalommal járja az útját, ösvényt mutat másoknak”. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
A csőtörés szerepel a beszámolóban, milyen nagyságú összeg a megjavítása? A második 
kérdésem, hogy csak a nagycsoportban volt nyílt nap, vagy a többi csoportban is volt?  
 
/Ámán István képviselő úr megérkezett, jelen van 9 fő képviselő/ 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoport vezető 
Összeget még nem tudunk, nem nagy összegről van szó, munka viszont lesz vele.  
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
Két javítási munka lesz folyamatban, az egyik óvodában víz, a másik óvodában szennyvíz 
vezeték szorul cserére. Váratlan dolog is történt, múlt héten leszakadt a II. számú óvoda 
mosdójában a mennyezet. Elhárították a balesetveszélyt, viszont a kijavítás még nem történt 
meg. 
 
Alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondom, hogy az I. számú óvoda kis- és 
középső csoportjában maradt el a nyílt nap a tömeges bárányhimlő megbetegedés miatt. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Az iskola beszámolójában láttam, hogy a kémia órát helyettesítéssel oldották meg ősszel, 
kérdésem, hogy ez később megoldódott-e? 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Ideiglenesen kellett megoldanunk egy helyettesítő tanárral, de csak a szeptember hónapot 
érintette a helyettesítés.  
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Kérdésem, hogy a tanulók átíratása másik iskolába tart-e még, vagy lecsillapodóban van? 
 
/Ablonczy Gábor képviselő úr megérkezett, jelen van 10 fő képviselő/ 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Úgy látjuk, hogy megállt a tanulók átíratása, viszont abszolút oda-vissza jövésmenés jellemzi 
az iskolát. A mai napon 3 tanulót írattak az iskolába, a múlt héten jelezték, hogy egy 
gyermeket átíratnak Dunaújvárosba, ma jelezték, hogy mégsem viszik el. Tehát inkább a 
költözés a jellemző és az amiatti mozgás.   
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámolók elfogadásával? 
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
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264/2009. sz.Kt.h. 
Oktatási, nevelési intézmények 
beszámolóinak elfogadása 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a Százszorszép Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola 2008-2009-
es tanév eredményéről készült beszámolóját elfogadja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 

- Százszorszép Óvoda Dunavecse 
- Petőfi Sándor Általános Iskola 

 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi Ablonczy képviselő úrtól, hogy a Református Iskola elmúlt tanévéről tudja-e 
tájékoztatni a képviselőket? 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Az elmúlt tanévben 15 pedagógussal, 78 diákkal végig küzdöttük az esztendőt. Három 
szakiskolásunk szakvizsgázott – 1 gazda, 2 gazdasszony képzős – Az össz tanulmányi 
eredményünk az általános iskolában 4,0 volt, a szakiskola 3,6 eredmény ért el. Ami rossz, 
hogy egyre fokozottabban nő a hiányzások száma. Iskolánk is részt vett városi ünnepen, 
versenyeken részt vettünk. Én örülök, hogy végig tudtuk csinálni ezt az esztendőt is, 
reménységgel tekintünk a jövőbe.  
 
Polgármester úr megköszönte a képviselő úr tájékoztatását.  
 
 
3./ Napirend: 
     Az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 
     Előadó: dr. Tarnai Kitti aljegyző 
     Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A szociális bizottság megtárgyalta az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának 
felülvizsgálatáról készült jelentést, felkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatot. 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
A bizottság az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatáról készült 
jelentést elfogadásra javasolja. Felmerült néhány megjegyzés, amit érdemes volna fontolóra 
venni, továbbiakban erre odafigyelni, ezzel kalkulálni. Az egyik dolog, mivel a GYES 
időtartamának lecsökkentését tervezi a kormány, ezért a bölcsődei férőhelyek bővítése  
szükségessé válik. Az épület már most is alig alkalmas a meglévő létszám ellátására. Ezért 
kellene már ebben valamit lépnünk, illetve előre gondolkoznunk. Úgy tűnik, hogy nagyon 
támogatni fogják a bölcsődék fejlesztését. A másik dolog, hogy elég közelinek tűnik a 2012. 
június 30-i időpont, amikor is valamennyi közintézményben az akadálymentesítést meg kell 
oldani. Igazából ezt át sem tekintettük, hogy mit jelent ez összegben, illetve munkálatokban, 
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erre kellene szakembert keresni, aki mindenről tájékoztatná az érintetteket. A képzések, amit a 
munkanélkülieknek ajánlanak sokszor elég használhatatlan képesítéseket adnak, mint pl. a 
vagyonőr és a parkgondozó.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A GYES időtartamában, ha kormányváltásra kerül sor nem történik változás. A bölcsődét 
addig tudjuk használni, míg nem kell hozzányúlni. Az Összevont Egészségügyi és Szociális 
Intézményből ki szerettük volna venni a bölcsődét, viszont a Közigazgatási Hivatal jelezte, 
hogy ebben az esetben nem kaptuk volna meg a működési engedélyt.  
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Azért vetődött fel bennem, mert ez nem két-három éves, hanem évtizedes programja is lehet 
az önkormányzatnak. Így nem igazán tudunk pályázni, ha nem tudjuk mit is kellene csinálni. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az egyik intézmény a bölcsőde, amelyik nincs akadálymentesítve a másik épület – részben - a 
hivatal. Az összes többi közintézményben legalább a kerekesszékesnek biztosítva van a 
bejutás, illetve a földszinten való mozgás. A legnagyobb gond az, hogy egyenlőre nem látom, 
hogy a saját erőt honnan teremtsük elő a pályázathoz.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A polgármester urat annyiban egészíteném ki, hogy a múltkori testületi ülésen elhatározta a 
testület, hogy szeptember 30-ig benyújtja a Polgármesteri Hivatal komplex 
akadálymentesítésére a pályázatot, ami 90 %-os támogatottságot fog élvezni. Egyebekben a 
kormány előtt van az a törvényjavaslat, mely szerint a bölcsődében felvehető maximális 
gyermeklétszám csoportonként 12 lesz, az önkormányzat saját hatáskörében plusz 20 %-kal 
növelheti ezt, tehát akkor 30 gyermek vehető fel, ez egy áthidaló megoldás lesz számunkra. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Kérdésem, hogy a bölcsődében mennyi a beíratott gyerek, mert olyan probléma volt az elmúlt 
időszakokban, hogy változó létszám mellett a havi átlagok nagyon rosszul alakultak. 
Véleményem az, ha bővítésről van szó, kapacitás kihasználás nélkül, munkahelyek nélkül, 
gyerekek nélkül nehéz egy bölcsődét feltölteni. Másik kérdésem, hogy van-e olyan anyuka, 
aki nem dolgozik és beadja gyermekét a bölcsődébe? 
 
Dr. Harmos István Összevont Eü-i Intézményvezető főorvos 
A bölcsődevezető odafigyel arra, hogy csak az-az új felvételes kerüljön a bölcsődébe, akinek 
mindkét szülője dolgozik. Jelenlegi információm az, hogy teljes mértékben ki van használva a 
bölcsőde. A havi kihasználtság mégis alakulhat úgy, hogy nem illet meg bennünket a 
lehívható normatíva.  
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
A bölcsődénél még jobban előfordul, mint az óvodánál, hogy tömegesen megbetegszenek a 
gyerekek, ebből adódhat a visszafizetési kötelezettség.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A bölcsődevezető olyat is tesz, ami szerintem nagyon jó dolog, hogy azok a szülők, akik nem 
dolgoznak rendszeresen, beadhatják az intézménybe gyermeküket napidíj ellenében.  
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Molnár Gyula polgármester úr 
Javaslom, hogy fogadjuk el a bizottság által is javasolt felülvizsgálatot. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
265/2009. sz.Kt.h. 
Esélyegyenlőségi program 
Felülvizsgálata 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület az önkormányzat Esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott 
célkitűzések megvalósításáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta.  
 
2./ Ezen határozatról értesülnek: 
     - dr. Tarnai Kitti aljegyző 
 
 
4./ Napirend: 
     Óvoda vezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása, vezető megbízása 
     Előadó: Molnár Gyula polgármester 
     Tárgyalja: Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A pályázati felhívásunkra egy pályázat érkezett. Szeretném megkérdezni a pályázót, hogy a 
meghallgatás nyílt vagy zárt ülésen történjen-e? 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, pályázó 
Kijelentem, hogy hozzájárulok a nyilvános ülésen történő meghallgatáshoz. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Felkérem az Oktatási Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát a pályázattal 
kapcsolatban.  
 
Dobos Jánosné képviselő, Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Az oktatási bizottság az óvodavezetői pályázatot a beadott jegyzőkönyvek alapján 
megtárgyalta. Kérdéseket tettek fel a bizottság tagjai a jegyzőkönyvek alapján. Felmerült a 
konfliktuskezelés problémája, mely szerint nem volt hatékony. A vezetőnek ezzel igenis 
foglalkoznia kell, megtalálva a módszert. Az információáramlás nem volt megfelelő, ez derült 
ki a jegyzőkönyvből. A pályázó válasza: ne évvégén mondja el valaki a problémáját, hanem 
akkor, amikor felmerül. A 26. oldalon a minőségi változás egyre inkább pozitív legyen. Kire, 
mire gondol? A pályázó válasza: a változásokat mindenkinek a jövőt tekintve kell végezni. 
Hiányolták a jutalmazási alapelveket, mit miért ad. Tisztasági ellenőrzés kapcsán, új 
munkatervvel indultak az ősszel, melyet be kellett dolgozni a munkatervbe. Ez egy kísérlet 
volt, ha nem vált be, ezen változtatni kell.  Kérdés volt, hogy szavazatnál nem volt nagy a 
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növekedés, mi az oka? Válasz: megváltozott a világ, sok a dokumentum, megterhelő az 
adminisztrációs munka, vannak akik ezt nehezen kezelik, nagyon embert próbáló. Kérdés: 
Nem gondolkozott-e a vezető azon, hogy az óvónőket három évenkénti váltásban megcserélné 
a két épületbe? A munkamorál szempontjából hozhat pozitív és negatív hatást is. Válasz: 
Eddig ezt még nem léptem meg. Felvetés, az utóbbi 3-4 évben bővült az adminisztrációs 
teher, vajon érzi-e ezt mindenki, hogy milyen szorító kötelezettség. A konfliktusok nőhettek, 
hiszen voltak pénzelvonások, dajka létszámcsökkentés, gazdasági helyzet romlása. Nem 
korrektek a leírt vélemények. Amikor a dolgozó tükröt állít a vezető elé, maga felé is fordítsa. 
Ez nagy kihívás. A különböző hatásokat nem tudják a küszöbön kívül hagyni.  
A pályázó pályázata a kiírásnak, a törvényi előírásnak megfelel. A bizottság megállapította, 
hogy nem volt senki, aki felvállalja azt, hogy pályázik és az ezzel járó tanulást.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése a pályázóhoz? 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Úgy emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt volt a testületnek egy kitétele, hogy a II. számú 
óvodát több esetben fogod látogatni, más lesz az ottani óvónőkkel, dajkákkal, gyerekekkel a 
kapcsolatod. Szeretném, ha erről beszámolnál, hogy a munkaidőd-hányad részét töltötted ott 
és milyen benyomásokat szereztél. 
 
/Vörös Sándor képviselő úr megérkezett, jelen van 11 fő képviselő/ 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, pályázó 
Mindennap megfordulok az óvodában, akinek van problémája úgy érzem, elmondhatta. Az 
információáramlás problémáját több szinten próbáltam kezelni. Az iroda áthelyezés kérdése 
helyhez kötött, mivel egyedül az I. számú óvodában van internet kapcsolat. Minden 
rendezvényen részt vettem, próbáltam az időpontokat úgy megszervezni, hogy mindkét 
helyen ott tudjak lenni. A beszámolóból kikerül, hogy az elmúlt 1 évben próbáltam nagyon 
sok mindent az óvodáért tenni, sok pályázaton szerepeltünk.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Egy vezetőnek nem kell, hogy minden dolgozója egyetértsen a véleményével. Nekem fontos 
lenne, hogy a vezetésem alatt dolgozók elfogadják a véleményemet és szavazzanak rám. A 15 
főből ez az arány 8 : 7. Mi az oka ennek, hogy látod? Úgy értékelem, hogy te egy nagyon 
pozitív pályázatot adtál be. A kollektívára nézve ez az arány hogyan alakult? 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, pályázó 
Úgy érzem és úgy látom is, hogy napi szinten nincs probléma. Akkor van probléma, ha szólok 
pl. azért, mert nincs naprakész dokumentáció. Vannak, akik ezt személyes sértésnek veszik, 
ezt a mai világban nem tanulták meg kezelni.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Több dolgot szeretnék megkérdezni, az egyik a jegyzőkönyv utolsó mondatára vonatkozik, a 
dolgozók kérdése az volt, hogy miben látod, hogy jobb lesz a dolog. Itt mire gondoltak? A 
másik dolog, hogy volt pár dolog, amit felvetettek a szülők, hogy szeretnék, ha változna. Erről 
mi a véleményed, mennyire szeretnéd ezeket a dolgokat a jövőben beépíteni a munkádba? 
Milyen egyéb magánindítványaik voltak a szülőknek, amire itt utalnak? 
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Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
Egyik kérésük az volt, hogy szeretnék, ha az étkeztetés minősége javulna. Egy szülőnek volt 
magánindítványa, mert nem tetszett neki a csoporton belüli elosztás.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Mi a véleményed az óvodák közti beiratkozás elosztás, a gyerekek közösségbe való 
visszahelyezés indítványról?  
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, pályázó 
Szeretném a beiratkozáshoz elmondani azt, hogy minden egyes szülővel beszéltem. Minden 
egyes nap volt egy beosztott óvónő, aki a munkaidején túl segített a beiratkozásnál, ugyanis 
papírokat kell kitölteni, a szülőnek nyilatkozatot kell tenni. Voltak szülők, akikkel 
megbeszéltem azt, hogy hajlandó-e, vagy mit szól hozzá, ha gyermekét csak a másik óvodába 
tudom felvenni. Senki sem tiltakozott, csak vegyék fel a gyermeket az óviba.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Mit értenek a szülők szigorítás alatt? 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, pályázó 
A beteg gyermek problémája már felvetődött máskor is. Gyermeket elviszi a szülő az 
orvoshoz, amikor beteg lesz, viszont abban a pillanatban megkapja a szülő az orvosi igazolást. 
Sajnos előfordul sokszor, hogy az alatt az idő alatt nem gyógyul meg, a szülő az igazolással 
jön, hogy márpedig vegyük be a gyereket. Ha ez megtörténik, újra fertőzi társait a gyermek, 
rosszul lesz és akkor értesíteni kell a szülőt.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
A besorolás és beiratkozás témájához annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy törvényi 
ellentmondás van a szülői jogok és az óvodának a kötelezettségei között. A szülőnek joga van 
odaíratni és úgy íratni és kérni, ugyanakkor az iskolának és az óvodának számtalan törvényi 
dolognak kell megfelelni, hogy a párhuzamos osztályok, illetve csoportok között miben nem 
lehet százalékban meghatározott eltérés, és ez nagyon nehéz dolog a szülővel megértetni, 
hogy nem hozhatunk létre elit osztályt, csoportot, illetve csupa hátrányos helyzetű gyerekből 
álló csoportot. Nagyon sok mindent figyelembe kell venni ahhoz, normál, jól működő 
csoportok jöjjenek létre, és ez bizony sokszor a szülők akaratával ellenkezik. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Az óvodavezetőnek szeretnék igazat adni abban, hogy a csoporton belüli elosztás törvényi 
kötelezettség. A következő az önkormányzat kompetenciája lesz, hogy meghatározza a 
beiratkozási területeket a tagintézmények között. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Mit várnak el tőled, hogy miben változtass, amire ígéretet tettél? 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
Azt várták el tőlem – ami meg is történt – hogy nyugodt körülmények között dolgozhassanak. 
A feszültségek generálódhattak sokszor kívülről.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Felkéri az Oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
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Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke 
A bizottság egyhangúlag támogatja a pályázót.  
 
Ablonczy Gábor képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke 
Az én vélemény szerint a döntés meghozatalában titkos szavazást kell tartani, amit javaslok a 
testület tagjainak, fogadják el. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Miután több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért szavazásra tette fel a titkos szavazás 
kérdését.  
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 
266-a/2009.sz. Kt.h. 
Titkos szavazás elrendelése 
 
                                            H a t á r o z a t  
 
 
1./ A képviselő testület úgy dönt, hogy óvodavezetői pályázattal kapcsolatos döntés 
meghozatala érdekében titkos szavazást rendel el. 
 
2./  A képviselő testület ezen határozatáról értesülnek: 
- Ügyrendi Bizottság elnöke és tagjai 
-  Kovács Éva jegyző asszony 
 
 
A szavazás lebonyolításának idejére a polgármester úr szünetet rendelt el.   
 

Szünet után 
 

Polgármester úr felkéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
eredményét. 
 
Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke 
A bizottság összeszámolta a szavazólapokat, megállapította, hogy minden jelenlévő képviselő 
leadta szavazatát, összesen 11 lap volt az urnában. Az érvényes szavazatok alapján Kerekné 
Markovits Julianna 11 igen szavazatot kapott.  
 
A képviselő-testület tagjai a döntés és a szavazás eredményeként a következő határozatot 
hozták: 
 
266-b/2009. sz. Kt.h. 
Kerekné Markovits Julianna 
Óvodavezető megbízása 
 
                        H a t á r o z a t 
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1./ A képviselő-testület Kerekné Markovits Julianna óvoda vezetői álláshely betöltésére 
benyújtott pályázatát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 18. §-a alapján 
elfogadja. 
 
2./ A képviselő-testület a Közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet 5. §. (1) bekezdésének aa. pontja (2) és 
(14) bekezdése alapján – Kerekné Markovits Juliannát 2009. augusztus 1. napjával – öt évre – 
2014. július 31-ig – határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszonya mellett – a Dunavecsei 
Százszorszép Óvoda vezetői teendőinek ellátásával megbízza.  
 
3./ A képviselő-testület az óvodavezető munkabérét az alábbiak szerint állapítja meg:  
a.) a közalkalmazotti törvénynek megfelelő besorolás szerint alapbérét: 193.040 Ft.-ban, 
 
b) a 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet 14/C. §. (1) bekezdésének b. pontja alapján vezetői 
pótlékként a pótlékalap 230 %-ában, azaz 46.000 Ft.-ban,  
 
c) valamint a 3/2002. (II.15.) OM rendelet 9. §. értelmében minőségirányítási csoport 
vezetőjeként egyéb pótlékát 15.750.- Ft.-ban. 
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
- Molnár Gyula polgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
 
5./ Napirend: 
     Egyéb ügyek 

a) Költségvetési rendelet módosítás 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A kiküldött anyagban szerepelt a rendeletmódosítás tervezete, a pénzügyi bizottság is 
megtárgyalta, ezért felkérem elnök asszonyt mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
A költségvetési rendelet módosítás a 2009. II. negyedéves kötelező bevételekkel növelt 
kötelező előirányzat módosítás, melyet több esetben kértünk, hogy ne évvégén egyszerre 
legyenek módosítva az előirányzatok, lehessen hasonlítani a teljesítéseket. Így 631.040 eFt. 
lett a kiadási és bevételi oldalon. Kérem a testület, hogy fogadjuk el az előirányzat módosítást. 
 
Dr. Gulyás Attila képviselő úr 
A működési célú hitel, ami a költségvetésünkbe van, ahhoz hogyan viszonyul a likviditási 
helyzetünk? Tehát a folyószámlahitel, munkabérhitel, ezek benne vannak-e a működési célú 
hitelbe? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Az a működési célú hitel, ami a rendeletben van, az előirányzat. Ahhoz, hogy a két oldal 
bevétel és kiadás - egyezősségét biztosítani tudjuk, valamivel finanszírozni kell a hiányt. A 
képviselő-testület mikor a költségvetést megszavazza, azt támogatja, hogy működési célú 
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hitel felvételével finanszírozzuk meg a hiányt. Így nem függ össze a kettő, a havi jelentés és 
az előirányzat.  
 
Dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Érdekesnek találom a helyzetet, mert ez egy módosítás, a tényleges helyzet mást mutat. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Ami évvégéig alakulhat úgy, hogy a 24.815 eFt. működési célú hitelre lesz szükségünk. 
Alakulhat másként is, mivel a bevételeknek és kiadásoknak a teljesítése időben eltér, tehát 
amiket terveztünk bevételeket, nem biztos, hogy pontosan úgy teljesülnek.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Ezzel csak az a baj, hogy hónapról-hónapra ugyanilyen szinten van, nem csökken semmit 
sem.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Kérdésem, hogy a KAC-pályázat mit takar? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Sajnos annak idején a rossz döntésnek köszönhetően az Izsák-Kom.-ba fizetendő összeget. 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Februári kimutatás szerint a likviditási helyzetünk 89.000 eFt. volt, a kérdésem, hogy látunk-e 
arra esélyt, hogy ezt a szintet tartsuk, illetve van-e kilátásba olyan bevételi forrás, ami ezt  az 
összeget eltéríti – még ha csekély mértékben is - a nulla irányába?   
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Szeptember 20-a a következő vis maior pályázat benyújtási határideje, mindenképpen 
javaslom, hogy azt nyújtsuk be. Ezen kívül várható, hogy a közeljövőben a könyvtár 
felújításából származó támogatást is meg fogjuk kapni, ez 5,4 millió forintot jelent. Ezzel az 
összeggel is csökkeni fog a szállítói tartozás.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Kérdésem, ha nem sikerül ezzel a vis maior-os pályázaton pénzhez jutni, van-e olyan szint, 
illetve idő, amikor ez a felgyülemlett összeg problémát okoz mind munkabér kifizetésben, 
mind szállítókkal szemben. Mekkora az-az összeg, amely még kezelhető?  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az I. félévben is tudtuk kezelni a helyzetet, nem jelentett fel senki bennünket. 
Tulajdonképpen 1,5 – 2 havi csúszásaink vannak. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Arra teszünk ígéretet, hogy a kintlévőségeink behajtására igyekszünk mindent megtenni. Jelen 
pillanatban az önkormányzati lakások bérleti díjában, illetve az azokhoz tartozó közmű 
szolgáltató díjakban van jelentős kintlévőségünk. Úgy néz ki, hogy elindult egy bizonyos 
irány a behajtásukra, remélem az idei költségvetési évben, maximum december 15-ig a 
tartozás 75 %-át sikerül lefaragni. Akár úgy, hogy bírósági közreműködést fogunk igénybe 
venni. Most úgy néz ki, hogy félnek az emberek a kilakoltatástól, mert a jövőben, akinek 
felénk tartozása van, meg fogjuk szüntetni a lakásbérleti jogviszonyát.  
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Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a költségvetési rendelet 
módosításával? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2009. (VI.24.) rendeletét a Költségvetési 
rendeletről szóló 3/2009. (II.4.) számú rendelet módosításáról. 
 
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/ 
 

b) Alapító okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Százszorszép Óvoda, Összevont Egészségügyi és 
Szociális Intézmény, Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 
KESZI) 

 
Kovács Éva jegyző asszony 
Minden képviselő megkapta az alapító okiratokat, melyeket máris módosítani szükséges. Az 
Államkincstár három szempontrendszert fogalmazott meg a számunkra. Valamennyinél 
hiányzott egy mondat egy szakágazati besorolás, amit mi rosszul értelmeztünk, mert úgy 
gondoltunk az a megbontás már ennek felel meg, de mégis egy gyűjtőfogalmat be kellett 
építeni. Az önállóan működő intézmények esetében meg kellett jelölni az önállóan működő és 
gazdálkodó szervet, mely ellátja a pénzügyi és gazdálkodási feladatokat, tehát a 4 
intézményünknél megjelöltük ezt, hogy a Polgármesteri Hivatal végzi ezt a feladatot. Az 
óvodánál és az iskolánál meg kell jelölni a fenntartó nevét, illetve az intézmény közoktatási 
törvény szerinti típus besorolását külön sorba kellett feltüntetni. Kérem a képviselő-testület 
tagjaitól, ezeket a módosításokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e valakinek kérdése, véleménye az 
elhangzottakhoz? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozták: 
 
267/2009.sz.Kt.h. 
Polgármesteri Hivatal 
Alapító okiratának módosítása 
 
            H a t á r o z a t  
 
 
1./ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 101/2009. számú határozattal elfogadott 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

a) Az 1. pont Költségvetési szerv neve alcímben szereplő szöveg helyébe az alábbi 
rendelkezés kerül: „Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal”. 

b) A 4. pont alaptevékenysége alcím elejére bekerül az alábbi szövegrész: „Az 
intézmény szakágazat szerinti besorolása 841105” Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.  
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c) Az alapító okirat az alábbi 11. ponttal és alcímmel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 11-
21 pontok számozása 12-22-re változnak: 
11. Az intézmény fenntartója: Dunavecse Város Önkormányzata 
                                                    Dunavecse, Fő út 43.  

  
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
alapító okiratot elfogadja. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 1. 
(Farsang Ferenc) 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Gazdálkodási Csoport Dunavecse 
 
 
268/2009. sz. Kt.h. 
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
Alapító okiratának módosítása 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 102/2009. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

a) A 4. pont alaptevékenysége alcím elejére bekerül az alábbi szövegrész: „Az 
intézmény szakágazat szerinti besorolása 900400 művészeti létesítmények 
működtetése” . 

b) Az alapító okirat az alábbi 10. ponttal és alcímmel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 10-
19 pontok számozása 11-20-ra változnak: 
10. Az intézmény fenntartója: Dunavecse Város Önkormányzata 
                                                    Dunavecse, Fő út 43. 

c) A 11. pont Költségvetési szerv típus szerinti besorolása alcím végére bekerül az 
alábbi szövegrész:”Az intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait Dunavecse Város 
Polgármesteri Hivatal látja el” 

 
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
alapító okiratot elfogadja. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 1. 
(Farsang Ferenc) 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Gazdálkodási Csoport Dunavecse 
- Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár Dunavecse 
 
 
269/2009. sz. Kt.h. 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
Alapító okiratának módosítása 
 
             H a t á r o z a t 
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1./ A képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola 103/2009. számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

a) Az 5. pont Alaptevékenysége alcím elejére bekerül az alábbi szövegrész: „Az 
intézmény szakágazat szerint besorolása 852010 alapfokú oktatás. 

b) Az alapító okirat az alábbi 11. ponttal és alcímmel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 11-
21 pontok számozása 12-22-re változnak: 
11. Az intézmény fenntartója: Dunavecse Város Önkormányzata 
                                                    Dunavecse, Fő út 43. 

c)  A 12. pont Költségvetési szerv típus szerinti besorolása alcím  végére bekerül az 
alábbi szövegrész: „Típusa a közoktatási tv. 20. §. 1. bekezdése szerint: Általános 
Iskola 

      „Az intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait Dunavecse Város Polgármesteri 
Hivatal látja el.” 

 
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
alapító okiratot elfogadja. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 1. 
(Farsang Ferenc) 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Gazdálkodási Csoport Dunavecse 
- Petőfi Sándor Általános Iskola Dunavecse 
 
 
270/2009. sz. Kt.h. 
Százszorszép Óvoda alapító 
Okiratának módosítása 
             H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a Százszorszép Óvoda 104/2009. számú határozattal elfogadott alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 a) A 4. pont Alaptevékenysége alcím elejére bekerül az alábbi szövegrész: „Az 
intézmény szakágazat szerint besorolása 851020 óvodai nevelés. 

 b)  Az  alapító okirat az alábbi 10. ponttal és alcímmel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 10-
20 pontok számozása 11-21-re változnak: 

            10. Az intézmény fenntartója: Dunavecse Város Önkormányzata 
                                                    Dunavecse, Fő út 43. 

c) A 11. pont Költségvetési szerv típus szerinti besorolása alcím  végére bekerül az 
      alábbi szövegrész: „Típusa a közoktatási tv. 20. §. 1. bekezdése szerint: Óvoda. 
       „Az intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait Dunavecse Város Polgármesteri 

Hivatal látja el 
 

2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
alapító okiratot elfogadja. 
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3./ Ezen határozatról értesül: 
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 1. 
(Farsang Ferenc) 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Gazdálkodási Csoport Dunavecse 
- Százszorszép Óvoda Dunavecse 
 
 
271/2009. sz.Kt.h. 
Összevont Egészségügyi és 
Szociális Intézmény alapító 
Okiratának módosítása 
 
                         H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény 105/2009. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

d) A 4. pont alaptevékenysége alcím elejére bekerül az alábbi szövegrész: „Az 
intézmény szakágazat szerinti besorolása 862100 általános járóbeteg ellátás”. 

e) Az alapító okirat az alábbi 10. ponttal és alcímmel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 10-
20 pontok számozása 11-21-re változnak: 
10. Az intézmény fenntartója: Dunavecse Város Önkormányzata 
                                                    Dunavecse, Fő út 43. 

f) A 10. pont Költségvetési szerv típus szerinti besorolása  alcím végére bekerül az 
alábbi szövegrész: „Az intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait Dunavecse Város 
Polgármesteri Hivatal   látja el” 

 
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
alapító okiratot elfogadja. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 1. 
(Farsang Ferenc) 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Gazdálkodási Csoport Dunavecse 
- Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény Dunavecse 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás az alábbi 4 témában kérte, 
hogy a képviselő-testület fogadja el az általa megküldött módosító határozati javaslatokat: 
- A Társulási Tanácsban az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátására a szakágazat számot 
bele kellett tenni, illetve Újsolt település úgy döntött, hogy 2009. július 1. napjától csatlakozni 
kíván a szociális étkeztetési feladatok közös ellátására a KESZI-hez. Ennek elfogadása és az 
alapító okiratba beépítése szükséges.  
- Az alapító okiratot módosítani szükséges, a már említett indokok alapján 2009. július 1-ig 
kell a módosítást megtenni.  
- A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal javasolta, hogy szükséges lenne a KESZI 
társulási megállapodásának korrigálása, mert a megállapodás az 1997. évi CXXXV. törvény 
16.§-a alapján készült, azonban a rendelkezésre álló okiratokban nem a társulás, hanem a 
többcélú társulás a fenntartó, és eszerint kerül lehívásra az állami normatíva is. Ennek 
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tisztázása érdekében szükséges formailag a KESZI átadás-átvétele a többcélú társulás 
fenntartásába, majd a képviselő-testületek határozata a 16. §. szerinti társulás 
megszüntetésére. 
- A FKDTKT a 100/2008. (XI.25.) FKDM TKT határozatával módosította Társulási 
megállapodását a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény alapítása miatt, azonban a 
Társulási megállapodást aktualizálni szükséges a 2008. november 25. óta bekövetkezetett 
változások miatt. 
Javaslom, hogy a határozati javaslatokat a képviselő-testület tagjai fogadják el. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 
hozták: 
 
272/2009.sz. Kt.h. 
Újsolt csatlakozása 
 
              H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület elfogadja Újsolt község csatlakozását a Felső-Kiskunsági és 
Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egyesített 
Szociális Intézményhez a szociális étkeztetés feladat közös ellátására 2009. július 1. napjától. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Dunaegyháza Önkormányzata 
- Apostag Önkormányzata 
- Szalkszentmárton Önkormányzata 
- Tass Önkormányzata 
- Kunszentmiklós Önkormányzata 
- Kunadacs Önkormányzata 
- Kunpeszér Önkormányzata 
- Szabadszállás Önkormányzata 
- Újsolt Önkormányzata 
- Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kunszentmiklós 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 
 
 
273/2009. sz. Kt.h. 
KESZI Alapító okiratának 
módosítása 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
fenntartásában működő Kistérségi Szociális Intézmény 100/2009. számú határozattal 
elfogadott és többször módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
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→Az alapító okirat 5. pontjának címe „Az intézmény alaptevékenysége (szakfeladat száma, 
megnevezése) „ címről az alábbi címre módosul: ”A munkaszervezet alaptevékenysége 
(szakágazati besorolása, szakfeladat száma, megnevezése)„  
→Az alapító okirat 5. pontjának cím alatti része az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
Szakágazat: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása” 
 
→Az alapító okirat 6. pontjának az alábbiak szerint módosul: 
 
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye 
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
6090 Kunszentmiklós Damjanich u.17/D 
 
→Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 
Típus szerinti besorolás 
Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató közintézmény 
 
→Az alapító okirat 2.pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
Étkeztetés 
Kunszentmiklós 
Szép u.1. 

- Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse, Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 

• Dunaegyháza 
Mikszáth u.25. 

• Kunadacs Rákóczi 
u.2. 

• Kunpeszér Béke u.8. 
• Szalkszentmárton 

Jókai u.2. 
• Tass Egecsei krt.48. 
• Apostag Széchenyi 

u.1. 
• Dunavecse Kossuth 

L.u.4. 
• Újsolt Petőfi S.u.3. 

 
 
→Az alapító okirat 5.2 d) pontja kiegészül: 
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk 
miatt. 
Ellátási terület: Apostag, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, Újsolt 
 
→Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Az Alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba. 
 
2./ Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva fogadja el a képviselő-
testület. 
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3./ Ezen határozatról értesül: 
- Dunaegyháza Önkormányzata 
- Apostag Önkormányzata 
- Szalkszentmárton Önkormányzata 
- Tass Önkormányzata 
- Kunszentmiklós Önkormányzata 
- Kunadacs Önkormányzata 
- Kunpeszér Önkormányzata 
- Szabadszállás Önkormányzata 
- Újsolt Önkormányzata 
- Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kunszentmiklós 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 
 
 
274/2009.sz.Kt.h. 
KESZI fenntartására létrehozott 
Társulás megszüntetése 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. §. Alapján – a 
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény fenntartására létrehozott – jogi személyiséggel 
rendelkező Társulást Ttv. 4. §. (1) bek. alapján e határozat mellékletét képező megszüntető 
okirat alapján – megszünteti.  
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert a megszüntető okirat 
aláírására. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Dunaegyháza Önkormányzata 
- Apostag Önkormányzata 
- Szalkszentmárton Önkormányzata 
- Tass Önkormányzata 
- Kunszentmiklós Önkormányzata 
- Kunadacs Önkormányzata 
- Kunpeszér Önkormányzata 
- Szabadszállás Önkormányzata 
- Újsolt Önkormányzata 
- Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kunszentmiklós 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 
 
 
275/2009. sz.Kt.h. 
TKT Társulási megállapodásának  
és SZMSZ-ének módosítása 
 
          H a t á r o z a t 
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A képviselő-testület a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
3008/2004. számú határozattal elfogadott társulási megállapodását, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) A Társulási Megállapodás I. fejezetének 1.pontjából kikerül az alábbi szövegrész: 
„ A többcélú kistérség lakosságszámát 2007. január 1-től a 2/2 számú függelék tartalmazza. Itt 
kerül feltüntetésre a települési lakosságszám %-os mértéke is.” 
A kikerülő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: „A lakosságarányos szavazásnál az 
adott évi statisztikai létszám kerül figyelembevételre.” 
 
2) A Társulási Megállapodás III. fejezet, 2. pontjának B) szakasza az alábbiak szerint 
módosul:  
A Társulás kistérségi szociális feladatait a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény látja el. Az intézmény 2009. 
január 1-től működési engedéllyel rendelkezik, jelen megállapodás megerősíti a fennálló 
helyzetet. 
 
3) A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú kistérségi Társulás 3 városa, Dunavecse, 
Kunszentmiklós, Szabadszállás önálló központi ügyeletek útján biztosítják a kistérségi 
ügyeleti ellátást. 
A központi ügyeletek terület ellátási felosztását a 2/5.számú függelék(módosítás után 2/3 
számú melléklet) tartalmazza. 
 
4) A Társulási Megállapodás III. fejezet, 2.pont E) bekezdése (Állat és növényegészségügy) 
cím alatti részből kikerül a „A Társulás a feladat ellátására szerződést köt a solti ATEV 
Fehérje Feldolgozó Rt-vel, hogy a feladatot a Társulás valamennyi településének 
közigazgatási területére kiterjedően lássa el.” szövegrész. 
 
5) A Társulási Megállapodás 2/3. számú függelékének (módosítás után 2/1 melléklet) 2/3/1 
szakaszából (FKDMTKT Dunavecsei Mikrokörzetének Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi 
Társulása) kikerül Apostag község 
 
Dunaegyháza, Szalkszentmárton  és Újsolt települési önkormányzatok képviselő-testületei 
közös feladat- és hatáskör ellátásával bízzák meg Dunavecse Város Önkormányzat (6087 
Dunavecse, Fő út 43.) képviselő-testületét azzal, hogy a közigazgatási területükön lakóhellyel 
rendelkező rászoruló gyermekek részére biztosítsa a pedagógiai szakszolgálaton belül a  

- gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást 
- fejlesztő felkészítést és  
- logopédiai ellátást  

a Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények útján.  
 
6) A Társulási Megállapodás 2/3. számú függelékének (módosítás után 2/1 melléklet) 2/3/1 
szakasza (FKDMTKT Kunszentmiklósi Mikrokörzetének Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézményi Társulása) kiegészül az alábbiak szerint: 
 
Apostag, Kunpeszér és Tass települési önkormányzatok képviselő-testületei közös feladat- és 
hatáskör ellátásával bízzák meg Kunszentmiklós Város Önkormányzat (6090 Kunszentmiklós, 
Kálvin tér 12.) képviselő-testületét azzal, hogy a közigazgatási területükön lakóhellyel 
rendelkező rászoruló gyermekek részére biztosítsa a pedagógiai szakszolgálaton belül a  

- gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást,  
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- fejlesztő felkészítést és  
- logopédiai ellátást  
- nevelési tanácsadás 
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
- gyógytestnevelés 2009. szeptember 1-től 
 

az általa fenntartott Varga Domokos Általános Művelődési Központ által. 
 
7) A Társulási Megállapodás 2/4. számú függeléke (módosítás után 2/2 számú melléklet) az 
alábbiak szerint módosul: 
 

Szociális és gyermekjóléti feladatok kistérségi szintű ellátása 
 
Az intézmény székhelye, telephelyei és nyitvaálló helységei 

 
Az intézmény neve: Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (rövidített neve: FKDM TKT KESZI) 
 
Az intézmény általános jogutódja a 2001. május 1-én alapított Egyesített Szociális 
Intézménynek.(6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás 8.) 
 
Az intézmény székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás 8. 
 
Székhely: Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dülő 8. 
Nyújtott szociális 

szolgáltatás 
Férőhelyek 

száma 
Ellátási terület Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség 
Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

 145 db 
készülék 

Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse. Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 

• Dunaegyháza 
Mikszáth u.25. 

• Kunadacs Rákóczi 
u.2. 

• Kunpeszér Béke u.8. 
• Szalkszentmárton   

           Jókai u.2 
• Tass Széchenyi u.48. 
• Újsolt Petőfi S.u.3. 

 
Idősek bentlakásos 
otthona 

80 Országos ellátási terület - 

Telephelyek: 
Nyújtott szociális 

szolgáltatás 
Férőhelyek 

száma 
Ellátási terület Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség 
Családsegítés 
Dunavecse Fő út 
36.; 

 
- 

Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse. Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 
 

• Apostag Széchenyi 
u.1. 

• Dunaegyháza 
Mikszáth u.25. 

• Kunadacs Rákóczi 
u.2. 

• Kunpeszér Béke u.8. 
• Kunszentmiklós 
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Damjanich u.10. 
• Szalkszentmárton 

Jókai u.2. 
• Tass, Széchenyi 

u.48. 
• Újsolt Petőfi S.u.3. 

  
Gyermekjóléti 
szolgáltatás 
Dunavecse Fő út 
36.; 

 
- 

Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse. Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 
 

 
• Apostag Széchenyi 

u.1. 
• Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 
• Kunadacs Rákóczi 

u.2. 
• Kunpeszér Béke u.8. 
• Kunszentmiklós 

Damjanich u.10. 
• Szalkszentmárton 

Jókai u.2. 
• Tass Széchenyi u.48. 
• Újsolt Petőfi S.u.3. 
•  

Étkeztetés 
Kunszentmiklós 
Szép u.1. 

- Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse, Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 

• Dunaegyháza 
Mikszáth u.25. 

• Kunadacs Rákóczi 
u.2. 

• Kunpeszér Béke u.8. 
• Szalkszentmárton 

Jókai u.2. 
• Tass Egecsei krt.48. 
• Apostag Széchenyi 

u.1. 
• Dunavecse Kossuth 

L.u.4. 
• Újsolt Petőfi S.u.3. 

 
Házi 
segítségnyújtás 
Kunszentmiklós 
Szép u.1. 

- Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse. Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 

• Dunaegyháza 
Mikszáth u.25. 

• Kunadacs Rákóczi 
u.2. 

• Kunpeszér Béke u.8. 
           Szalkszentmárton   
           Jókai u.2 

• Tass Széchenyi u.48. 
• Újsolt Petőfi S.u.3. 
• Apostag Széchenyi 

u.1. 
• Dunavecse Kossuth 
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L.u.4. 
 

Időskorúak nappali 
otthona 
Kunszentmiklós 
Szép u.1. 

115 Apostag, Dunavecse, 
Kunszentmiklós, Tass 

• Apostag Széchenyi 
u.1. 

• Dunavecse Kossuth 
L.u.4. 

Fogyatékosok 
otthona 
Tass Egecsey krt 
48. 

50 Országos ellátási terület  

 
Feladatai: 

 
Ápolást gondozást nyújtó ellátás: idősek bentlakásos otthona (országos ellátási terület) 
                                                         fogyatékos személyek otthona (országos ellátási terület) 
 
Alapellátás: 
→ házi segítségnyújtás(ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, 
Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt) 
 
→ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás(ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. 
Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt) 
 
→ családsegítés(ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. Kunadacs, Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt) 
 
→ gyermekjóléti szolgáltatás(ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. Kunadacs, 
Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt) 
 
→ idősek napközbeni otthona (ellátási terület: Apostag, Dunavecse, Kunszentmiklós, Tass) 
 
→ szociális étkeztetés (ellátási terület: Apostag, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt) 
 
 
Az intézmény vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 
 
Az intézmény vezetőjét a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa nevezi ki és menti fel minősített többséggel hozott határozatával.  
Az egyéb munkáltatói jogokat a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke gyakorolja. 
Az intézmény gazdasági vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki az 1992. évi XXXIII. 
törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az 1992. évi XXXVIII. törvény az 
államháztartásról, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 
30. ) Kormány rendelet szerint. 
Az intézményvezető és a gazdasági vezető tekintetében a munkáltatói jogokat a 
Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a Társulás Elnöke gyakorolja. 
Az intézményben foglalkoztatott személyek felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja. 
 



 24 

Az intézmény a szakmai felügyeletet három központon keresztül látja el az alábbiak szerint: 
Dunavecse: családsegítés-és gyermekjóléti ágazat szakmai felügyelete 
Kunszentmiklós: alapellátási ágazat: házi segítségnyújtás, idősek napközbeni otthona, 
szociális étkeztetés;  
személyes gondoskodást nyújtó ellátás: idősek bentlakásos otthona, fogyatékos személyek 
otthona, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai felügyelet 
 
A feladatellátásra átadott ingatlanvagyon 

 
Az intézmény kezelésére átadott ingatlanvagyon: 
→6088 Apostag, Széchenyi u.1. alatti ingatlan 
→6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. alatti ingatlan 
→6087 Dunavecse, Fő út 36. alatti ingatlan 
→6087 Dunavecse, Kossuth L.u.4. alatti ingatlan 
→6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. alatti ingatlan 
→6096 Kunpeszér, Béke u.8. alatti ingatlan 
→6090 Kunszentmiklós Damjanich u.10. alatti ingatlan 
→6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. alatti ingatlan 
→6090 Kunszentmiklós Szép u.1. alatti ingatlan 
→6086 Szalkszentmárton, Jókai u 2. alatti ingatlan 
→6098 Tass, Széchenyi u. 48. alatti ingatlan 
→6098 Tass, Egecsey krt.48. alatti ingatlan 
→6321 Újsolt, Petőfi S.u 3. alatti ingatlan 
 
A kezelésre átadott ingatlanvagyon az önkormányzatok tulajdonában marad. 
 
Azon pályázatok esetében, melyek megvalósulásuk esetén az adott ingatlanvagyon 
gyarapodásával járnak, a pályázathoz szükséges önerőt a tulajdonos önkormányzat biztosítja. 
 
Az intézmény pénzügyi forrásai 
 
A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített 
Szociális Intézményének fenntartási költségei állami forrásból kerülnek finanszírozásra. 
 
Azon feladatellátás tekintetében, ahol az állami normatíva, támogatás nem nyújt fedezetet, a 
többletköltséget az ellátással érintett település az ellátottak arányában biztosítja. Azon 
feladatellátásoknál, ahol többletbevétel képződik, annak összege automatikusan fedezi azon 
kiadásokat, ahol a bevételek nem fedezik azt. Ennek alapján a településeknek az összbevétel 
és összkiadás különbözetét kell megfizetnie. 
 
Az intézmény éves költségvetését a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa fogadja el. 
 
 
Az intézményfenntartás megszüntetésének esetei: 
→a feladatellátásról érdekmúlás miatt nem kívánnak tovább gondoskodni 
→a feladatellátás önálló önkormányzati megszervezése gazdaságosabbá válik 
 
Ha a Társulási Tanács a továbbiakban a feladatellátásról nem kíván gondoskodni, akkor a 
megszüntetésről szóló határozatát a megszüntetés tervezett időpontját megelőző 6 hónappal 
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megküldi a tagönkormányzatoknak. A megszüntetéshez a tagönkormányzatok minősített 
többséggel hozott határozata szükséges. 
 
Az intézmény működésének ellenőrzése 
 
Az intézmény vezetője 2009. évben negyedévente, majd a következő években az Áht-ban        
(1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról) meghatározott időpontig írásos szakmai és 
pénzügyi beszámolót készít, melyet megküld a képviselő-testületek és a társulási tanács 
részére. 
Az intézmény belső ellenőrzéséről a társulás az általa megbízott belső ellenőr útján 
gondoskodik. 
 
8) A Társulási Megállapodás 2/5. számú(módosítás után 2/3. számú melléklet) függeléke az 
alábbiak szerint módosul: 

Központi ügyelet terület ellátási felosztása 
 

 
A központi ügyeletek székhelyei: Dunavecse 
                                                      Kunszentmiklós 
                                                      Szabadszállás 
 
Dunavecse központi ügyeletéhez tartozó önkormányzatok: 
-Apostag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6088 Apostag Kossuth L.u.1. 
-Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6087 Dunavecse Fő út 43. 
-Szalkszentmárton község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6086 Szalkszentmárton Jókai u.2. 
-Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6098 Tass Széchenyi u.48. 
 
Kunszentmiklós központi ügyeletéhez tartozó önkormányzatok: 
-Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6097 Kunadacs Rákóczi u.2. 
-Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6096 Kunpeszér Béke tér 8. 
-Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 12. 
 
Szabadszállás központi ügyeletéhez tartozó önkormányzatok: 
- Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2. 
-Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6070 Izsák Szabadság tér 1. 
-Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6223 Soltszentimre Hősök ligete tere1. 
-Szabadszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6080 Szabadszállás Kálvin tér 1. 
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9) A Társulási megállapodás IX.fejezete (Záró rendelkezések) 2. és 3. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 
2. A Társulási Megállapodás mellékletei: 
2/1 melléklet: Pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintű felosztása és működtetése 
2/2 melléklet. Szociális és gyermekjóléti feladatellátás kistérségi szintű felosztása és 
működtetése 
2/3 melléklet: Központi ügyelet terület ellátási felosztása 
 
3. A Társulás működésére vonatkozó dokumentumok, melyek nem részei a Társulási 
megállapodásnak, de azzal együtt kezelendők: 
3/1: A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Jegyzői Kollégium 
tagjai 
3/2: Társulási megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok 
3/3: Belső ellenőrzési megállapodás 
3/4: Mikrokörzeti megállapodások 
 
4. A Társulási Tanács döntési jogkörébe tartozó és a Társulási megállapodással együtt 
kezelendő dokumentumok, melyeket a tagönkormányzatok polgármesterei a képviselő-
testületek elé terjesztenek elfogadásra 
4/1: Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata 
4/2: A Társulási Tanács Elnöke helyettesítésének rendje 
A fejezet számozása megváltozik, 1-től 7-ig arab számozással. 
 
10) A Társulási megállapodás III. fejezet 2. pontjának A) szakasza az alábbiak szerint 
módosul: 
„A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 34.§-ában meghatározott egyes 
szakszolgálati feladatok ellátására három mikrokörzeti társulást hoz létre, melyet a 2/1. számú 
melléklet tartalmaz” 
 
11) A Társulási megállapodás III. fejezet 2. pontjának C)szakasza az alábbiak szerint 
módosul: 
A központi ügyelet területi ellátási felosztását a 2/3 számú melléklet tartalmazza. 
 
12) A Társulási megállapodás III. fejezet 2. pontjának H)szakasza az alábbiak szerint 
módosul: 
A megállapodás jelen megállapodás 3/3 részét képezi. 
 
13) A Társulási megállapodás IV. fejezet 7. pontjának második mondata kikerül:Az elnök 
helyettesítésének rendjét a Társulási megállapodás 3/4 része tartalmazza. 
 
14) A Társulási megállapodás IV. fejezet 24. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a szervezeti és működési szabályzatában 
(3/1) a Társulási Tanács állapítja meg. 
 
15) A Társulási megállapodás IV. fejezet 26. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A társulás együttműködik a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
Jegyzői Kollégiumával(3/1) 
16)A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva fogadja el a 
módosításokat. 
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A Társulási megállapodás módosítását a tagönkormányzatok polgármesterei legkésőbb 2009. 
szeptember 30-ig a képviselő-testületek elé terjesztik elfogadásra. 
 
17) ) Az SzMSz XII. fejezetének 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A bizottságok feladatkörét e szabályzat 3. és 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
18) Ezen határozatról értesül: 
- Dunaegyháza Önkormányzata 
- Apostag Önkormányzata 
- Szalkszentmárton Önkormányzata 
- Tass Önkormányzata 
- Kunszentmiklós Önkormányzata 
- Kunadacs Önkormányzata 
- Kunpeszér Önkormányzata 
- Szabadszállás Önkormányzata 
- Újsolt Önkormányzata 
- Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kunszentmiklós 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 
 
 
c) Százszorszép Óvoda Intézményi Minőségirányítási Program módosítása 
    Helyi Óvodai Program 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az IMIP módosítását és a Helyi Óvodai Programot, ezért 
felkérem az elnök asszonyt ismertesse a bizottság  véleményét. 
 
Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Minden képviselő megkapta a HOP-ot, a mellékelt jegyzőkönyvben leírták, hogy melyek azok 
a törvényi változások, amelyek szükségessé, indokolttá tették a program módosítását. A 
szakértői vélemény is megérkezett, mely a program jóváhagyását alátámasztja. Az elmúlt 
testületi ülésen, miután elfogadta a testület az Óvoda Minőségirányítási Programját, észre 
vették, hogy az elején a Helyzetelemzés rész módosítása kimaradt az anyagból. Ez azért 
fontos, hogy a változások az elmúlt időszakra bekerüljenek. Emiatt az IMIP római 1. pontja 
kiegészül. A bizottság a HOP és az IMIP módosítását elfogadásra javasolja a testület számára.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az 
elhangzottakhoz? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat fogadták el: 
 
276/2009. sz. Kt.h. 
Százszorszép Óvoda nevelési 
Programjának jóváhagyása 
 
         H a t á r o z a t  
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1./ A képviselő-testület a Százszorszép Óvoda Helyi óvodai programját – mely e határozat 
mellékletét képezi – jóváhagyja. 
 
2./ Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 299/2004. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Százszorszép Óvoda Dunavecse 
- Csanádi Katalin tanácsos 
- Dobos Jánosné Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
277/2009.sz.Kt.h. 
Százszorszép Óvoda 
IMIP-jének módosítása 
 
         H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a Százszorszép Óvoda 61/207. számú határozattal elfogadott 
Intézményi Minőségirányítási Programját /továbbiakban: IMIP/ az alábbiak szerint módosítja: 
a) az IMIP római 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
b) az a. pontban foglaltak miatt változnak az oldalszámok 
c) 8. számú melléklet bekerül az Anamnézis, valamint 9. számú mellékletként a Fejlődési 
lapok. 
 
2./ A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt IMIP-et a képviselő-testület 
jóváhagyja. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Százszorszép Óvoda Dunavecse 
- Csanádi Katalin tanácsos 
- Dobos Jánosné Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 

d) Informatikai stratégia, Katasztrófa elhárítási terv 
 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az ÁSZ a múlt évi vizsgálata során hibaként rótta fel, hogy az önkormányzat nem 
rendelkezett Informatikai stratégiával, Katasztrófa elhárítási tervvel, valamint Informatikai 
Biztonsági Szabályzattal.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Az informatikai stratégiát minden képviselő megkapta. A testület tagjai közül egyik képviselő 
urat – aki az informatikában jártas – előzetesen megkértük, hogy nézze át, alkosson róla 
véleményt és utána az általa elmondottakat beépítettük a kiosztott anyagba. Kérném a tisztelt 
képviselő-testület tagjait, hogy az informatikai stratégiát szíveskedjenek elfogadni.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
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Javaslom az informatikai stratégia elfogadását. Megkérdezi a  képviselő-testület tagjaitól van-
e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
278/2009. sz. Kt.h. 
Informatikai stratégia 
 
           H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2009-2017. évre szóló 
informatikai stratégiáját. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Éva jegyző 
 
 
 e) Akadálymentesítési pályázathoz árajánlat a tervezési munkákra 
 
 
Molnár Gyula polgármester 
Két ajánlat érkezett, az egyik kimondottan csak a tervezési munkákra, a másik ajánlat a teljes 
beruházásra vonatkozik.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Kérdésem az előterjesztés készítőjéhez az, hogy az építése tervekre az árajánlat úgy született-
e meg, hogy abban nemcsak a tervezési díj, hanem a rehabilitációs szakmérnök díjazása is 
benne van? 
 
Ladóczki Attila vezető-főtanácsos úr 
Ez az ajánlat tartalmazza a rehabilitációs szakmérnök díjazását is. 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Kérdésem, hogy ez a pályázat komplex akadálymentesítésre szól? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Igen komplexra, maximum  30 mFt. a támogatottság és 90 %-os intenzitású és szeptember 30-
ig lehet benyújtani. 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Kérdésem, hogy hány ajtót kell cserélni, illetve a vezető sávok hogyan lesznek kialakítva? 
 
Ladóczki Attila vezető-főtanácsos úr 
Új burkolattal lesznek kialakítva és tulajdonképpen az összes ajtót cserélni kell.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
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Azért lenne fontos a költségvetés minden részét ismerni, mert ha nyer a pályázat nehogy 
akkor derüljön ki, hogy az előzetesben felmért összeg nem lesz elég a kivitelezésre.  
 
Vasaji László képviselő úr 
Mindenképpen javasolnám egy magasabb összeg megpályázását. Kérdésem, hogy a tervezési 
munkák mennyibe kerülnek? 
 
Ladóczki Attila vezető-főtanácsos úr 
A tervezési munka díja 450 eFt. + ÁFA összegbe kerül.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Véleményem az, hogy a tervet el kellene készíttetni, ha úgy alakul a helyzet legyen mihez 
nyúlni, de a további lépés nagyon meggondolandó. 
 
Vasaji László képviselő úr 
Az a véleményem, ha belefogunk akkor úgy fogjunk bele, hogy egy-két éven belül kész 
munka legyen belőle.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Úgy szabad csak pályázatot benyújtani, hogy később nem szabad visszamondani, mert annak 
következményei vannak.   
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Figyelembe kell azt is venni, hogy a bölcsőde, óvoda és iskola infrastrukturális fejlesztésére 
pályázatot nyújtottunk be. Nyertes pályázat esetén 5,9 millió forint önrészt kell kifizetnünk.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
A cél szép, csak miből lehet megvalósítani. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Javaslom, hogy halasszuk el későbbi időpontra a pályázat benyújtását.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy ne készítessük el a 
tervezési munkáit az akadálymentesítési pályázatnak? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
279/2009. sz.Kt.h. 
Akadálymentesítési pályázat 
 
         H a t á r o z a t 
 
A képviselő-testület az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét figyelembe véve úgy döntött, 
hogy a DAOP-2009-4.3.1. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – 
Akadálymentesítés – kiírt pályázaton jelenleg mégsem kíván részt venni, ezért az ebben a 
tárgyban hozott 109/2009. sz. határozatát visszavonja. 
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2./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester 
- Ladóczki Attila vezető-főtanácsos 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
 

f) Hitelkeret növelés 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy 7 pályázatot már kihirdettek az SZTK 
pályázattal kapcsolatban. Ezen kívül ketten vagyunk versenyben és a kormány jóváhagyta, 
hogy ezt a keretet további 1 milliárd forinttal megemeljék. Tehát a kettő is nyerhet csak nem 
derült ki teljesen világosan, hogy mind a kettő szakorvosi rendelőintézet felújítás lesz-e. Egy 
biztos, hogy a minisztériumba van a döntés, Kunszentmiklós és Dunavecse városát érinti. A 
kettőt a szakma nem akarja támogatni, a politika viszont mind a kettőt akarja támogattatni. 
Véleményem szerint a szakmának van igaza, ugyanis 20 ezer, illetve 13 ezer emberrel egy 
szakorvosi rendelőintézetet sem Kunszentmiklós város, sem Dunavecse nem fogja tudni 
működtetni, illetve fenntartatni, külön költségvetési forrás nélkül. Olyan szerződésünk van a 
megvalósíthatósági tanulmány készítőjével és a projekt menedzsmenttel, hogy ahogy sikeres 
döntés van, ki kell fizetni 12,5 millió forint + ÁFA összeget, ha július 1. után van a döntés 15 
millió forintot. Ez az összeg a 690 millió forintos kiviteli főösszegben elszámolható, viszont a 
döntés után 8 napon belül ezt az összeget fizetni kellene. A számlavezető pénzintézetnél 
érdeklődtem milyen megoldást tudnának ajánlani. Az OTP azt javasolta, hogy ne külön 
kezeljük, hanem a 30 millió forintos hitelkeretet növeljük meg a 15 millió forint összeggel. 
Az összes további költség, szállítói számla megtérítés lenne, tehát nem kellene további hitelt 
felvennünk, hogy a kivitelezőket kifizessük. Az irányító hatóság közvetlenül a kivitelezőnek 
utalja a pénzt, abban az ütemezésben, ahogyan a számlát kibocsátják majd. Az 
önkormányzatnak a saját erőről kell gondoskodnia. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Nem lehet, hogy a Kunszentmiklósi rendelőintézet más funkciót töltene be, mint a miénk? 
 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A megyei elnök úrnak az a véleménye, hogy fogjunk össze és közösen oldjuk meg, hogy 
mindkét helyen működjön a rendelőintézet. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Ez a legrosszabb megoldás, amit én el tudok képzelni, ha olyan szakmák lesznek ott, ami 
nálunk nincs, az emberek elcsalása lesz a következő lépés. A pontrendszerbe, finanszírozási 
rendszerbe még több pénzt kellene beinvesztálnunk, ami nincs. 
  
Vörös Sándor képviselő úr 
Egy aggályom van, a most megkapott helyzetünket nézve és ha ehhez további hitelt veszünk 
fel, hogyan tudjuk mindezeket fizetni, véleményem szerint a 18-20 millió forintos többlet 
kiadás – főleg ha rövid időn belül történik meg – problémát okozhat.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
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A kettőt ne vond össze véleményem szerint, ha az SZTK-val nyerünk, aláírjuk a szerződést, 
akkor a hosszú lejáratú hitelből ez az összeg ki lesz fizetve.  
 
Dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Abban az esetben, ha egy fejlesztés valósul meg, akkor mi lenne az ellátási terület? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Véleményem szerint, akkor módosítania kell az ÁNTSZ-nek az ellátási területet, ugyanis a 
kapacitás biztosítás a Regionális Egészségügyi Tanácsnak és Dél-alföldi Regionális 
Tisztiorvosi Szolgálat Hivatalának a feladata. Azt a létszámot, ami szükséges ahhoz, hogy egy 
ilyen szakrendelő ellásson, biztosítania kell.  
 
 Dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Kérdésem, hogy a felújítás után mekkora lesz a rendelőnek az ellátási területe? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az ellátási terület 40 ezer ember érint.  
 
Dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Ha a természeti, illetve infrastrukturális adottságot figyelembe vesszük, az volna logikus, 
hogy Kunszentmiklóson legyen rendelőintézet, Dunavecsének, Apostagnak, 
Dunaegyházának, Soltnak Dunaújváros felé kellene orintálódnia.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
A  másik oldalát nézzük, mi lesz akkor ha Kunszentmiklós nyer, és mi nem? Mikorra derül az 
ki, hogy ha mi megtartjuk továbbra is, Kunszentmiklós esetleg belebukik, mert nem lesz 
annyi betege? 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Nem történhet meg az, hogy amennyiben nyer Kunszentmiklós, az OEP finanszírozást 
megvonhatják tőlünk? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Nem tudom, hogy hogyan gondolkodik az OEP.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Véleményem az, hogy igenis a szakmára kellene hallgatni. Felháborít mindig az, ahol a 
szakma és ésszerűség diktálása helyett a politika dönt.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
A lényeg az, ha nyerünk  fizetnünk kell.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Javaslom, hogy a határozatba úgy kerüljön bele, hogy a hitelkeret növelés erre az egy célra 
történjen, annak teljesítéséig, ha nem nyer a pályázat, akkor nem lehet felhasználni.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
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A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták:  
 
 
280/2009. Kt.h. 
Hitelkeret emelés 
 
         H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában működő Összevont 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Járóbeteg Szakrendelőjének fejlesztésére benyújtott 
DAOP 4.1.1/B-2008-0002 számú pályázatának részét képező megvalósíthatósági tanulmány 
és a tervezés díjazásának kifizetése céljáról folyószámla hitelkeretét 15.000.000 Ft-tal 
megemeli. Fenti összeget csak nyertes pályázat esetén lehet felhasználni. Amennyiben a 
pályázat nem nyer a folyószámla hitelkeretnek az eredeti 30 mFt-ra történő módosítása iránt 
kell intézkedni.  
 
2./ Az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a hitelkeret 30.000.000 Ft-ról 45.000.000 Ft-ra 
emelkedik. 
 
3./ A hitelkeret megemeléséről szóló szerződés időtartama a kérelem benyújtását követő 
hónap 1. napjától 2010. december 31. napjáig tart. 
 
4./ A hitel folyósításához szükséges fedezetként az önkormányzat a 2-es hrsz-ú Dunavecse, 
Fő út 40. sz. alatt található ingatlanát ajánlja fel s hozzájárul ahhoz, hogy erre az ingatlanra a 
pénzintézet a 2. pontban nevesített kölcsön - összesen 45.000.000 Ft.- és járuléka erejéig 
jelzálogjogot jegyeztessen be a Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatalnál. 
 
5./ A hitelkérelem elkészítéséért a szerződés 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításáért 
Molnár Gyula polgármester és Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető a felelős.  
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert a hitelszerződés aláírására.  
 
6./ A testület ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Dunavecse 
- Kovács Éva jegyző, Dunavecse 
 

g) Rendelőintézetben történt eset kivizsgálásának kérése 
 
 
Ámán István képviselő úr 
Múlt héten édesanyám rosszul lett a háziorvosa kivitte a rendelőintézetbe egyenesen a főorvos 
úr rendelésére. Mindkét orvos nagyon rossz értékeket mért édesanyámnál. A főorvos úr 
10,30-kor átküldte a tüdőosztályra, hogy készítsenek röntgenfelvételt. Édesanyám öt órát 
várakozott, megkérdeztem az asszisztens hölgytől, hogy egy ilyen idős, nagy beteget miért 
várakoztatják ennyit. Erre Ő felháborodottan, ingerülten letámadott, erre én sem hagytam 
magam, felemeltem a hangomat. A főnővér jött oda hozzám, megkérdezte, hogy mi baj van, 
utána rögtön behívták édesanyámat. Úgy érzem katasztrofális állapot uralkodik a rendelőbe, 
véleményem szerint az orvosnak kellett volna szólni a beteg érdekében. Nem protekciót kérek 
csak emberséget. Miért nem lehet veszekedés nélkül odafigyelni ezekre a dolgokra?  
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Molnár Gyula polgármester úr 
Véleményem az, hogy kérünk a főorvos úrtól egy kivizsgálást az esetről.  
 
 
 h) Piaci árusítással kapcsolatos észrevétel 
 
 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
A múlt testületi ülésen olyan határozatot hoztunk, hogy a Platán téren áruló alkalmi árusítók a 
- a zöldség, gyümölcs és virág árus kivételével – művelődési házba árusítsanak. Ehhez képest 
ezek az árusok elfoglalták az egész piacteret.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A kollegák több ízben is szóltak, hogy mindenki csak egy fakkot használhat. A művelődési 
házba nem mennek be, mert oda nem mennek a vevők. Ígérem továbbra is odafigyelünk az 
árusokra, betartatjuk a hozott a határozatot. 
 
 

i) Molnár Gyula polgármester  jubileumi jutalma 
 
 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester úr 2009. július 1. napján 40 éves szolgálati 
jogviszonyban töltött idejét ünnepli. Ebből az alkalomból a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény értelmében 5 havi illetményének megfelelő összegre jogosult. Kérem a Tisztelt 
Testületet, hogy ennek megállapításáról szavazzanak. Ez az összeg 2.415.625 Ft. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Bejelenti érintettségét és kéri, hogy a testület döntsön a kizárásról. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy polgármester urat 
kizárjuk a döntéshozatalból? 
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
 
281/2009. sz. Kt.h. 
Molnár Gyula polgármester  
döntéshozatalból történő kizárás 
 
                  H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület Molnár Gyula polgármestert – jubileumi jutalmának megállapításáról 
szóló döntéshozatalból kizárja. 
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2./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester  
- Kovács Éva jegyző Dunvecse 
 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a jubileumi jutalom kifizetésével? 
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
282/2009. sz. Kt.h. 
Molnár Gyula polgármester  
jubileumi jutalma 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13. §. (1) bekezdése, 
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. XXIII. Tv. 49/E §. (1) 
és (2) bekezdésének d) pontja alapján Molnár Gyula polgármester részére 40 éves 
közszolgálati jogviszonya alapján jubileumi jutalmat állapít meg. A jubileumi jutalom 5 havi  
illetménynek megfelelő összeg, azaz: 2.415.625 Ft., azaz: Kettőmillió-négyszáztizenötezer-
hatszázhuszonöt forint. 
 
2./ A képviselő-testület megkeresi a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportját, hogy a 
megállapított összeg számfejtéséről 2009. július 1. napján gondoskodjon. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester 
- Gazdálkodási csoport 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Személyi anyagkezelő 
 
 
 
 
Nyílt ülés keretében több napirend volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény értelmében a 
továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat. 

 
 

Kmft. 
 
 
  Molnár Gyula        Kovács Éva 
                        polgármester            jegyző 
   
 



 36 

 


