Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
21-5/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2009. március 25-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, Krizsics János, Vasaji
László, Vörös Sándor képviselők (11 fő)
Később érkezett: Ablonczy Gábor, dr. Gulyás Attila, Vörös Sándor képviselők
Távolmaradtak: (igazoltan)
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző asszony, Ginál Róbert mb.gazd.csoport vez., Ladóczki Attila vezető
főtanácsos, Zsorda Józsefné főelőadó, Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Kerekné
Markovits Julianna óvodavezető, Aranyi Ágota műv.ház és könyvtár igazgató
Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő
vendéget.
Elmondta, hogy Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony igazoltan távol marad a mai ülésről,
Ablonczy Gábor és dr. Gulyás Attila, Vörös Sándor képviselők jelezték, hogy később fognak
érkezni. Az ülés határozatképes, mivel 8 fő képviselő jelen van, így azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület A változás
a munkatervhez képest az, hogy az első négy napirendi pont a következő testületi ülésen kerül
megtárgyalásra, mivel április 30. a törvényi kötelezettség a zárszámadás elfogadásáról.
Képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendeket, és a változtatást 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül az alábbiak szerint fogadták el:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató a szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulások kintlévőségeiről,
a behajtás érdekében tett intézkedésekről. Javaslat a behajthatatlan
tartozások elengedésére.
3.) Téli károk felmérése, - javaslat a helyreállításra.

4.) A Százszorszép Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása.
5.) Az adott nevelési, tanítási évben indítható óvodai, iskolai, napközis
csoportok számának meghatározása, szükség esetén engedély a maximális
létszámtól való eltéréshez
6.) Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások
eredményéről
7.) Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
8.) Egyéb ügyek
a) Helyi építési szabályzat
b) Vagyonrendelet
c) Mezőőri pályázat kiírása
d) Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítása
e) Ingatlan eladás
f) Civil szervezetek támogatása
g) Közmeghallgatás időpontjának megváltoztatása
h) Szavazókörök módosítása
i) Bölcsőde, Óvoda, Iskola pályázati lehetőség
j) Tájékoztató
k) SZMSZ módosítás
l) Adóbevétellel kapcsolatos tájékoztatás
m) Fűtőművel kapcsolatos tájékoztatás
Majd a testület zárt ülésen folytatta munkáját.

/dr. Gulyás Attila képviselő úr megérkezett, jelen van 9 képviselő/

1./ Napirend:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Molnár Gyula polgármester úr
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról z alábbiak szerint számol be:
- 24/2009. sz. határozattal a testület döntött a Virágosabb és Tisztább Dunavecséért díj
összegének meghatározásáról. A díjak a közmeghallgatáson kerülnek átadásra.
- 25/2009. sz. határozattal a testület arról döntött, hogy a képviselők
vagyonnyilatkozatának nyilvános részét az önkormányzat hivatalos honlapjáról
visszaveszi, azt ott nem teszi közzé.
- 26/2009. sz. határozattal a testület elfogadta a Közbeszerzési tervet.
- 27/2009. sz. határozattal a testület döntött az aljegyzői pályázat ismételt kiírásáról.
- 28/2009. sz. határozattal döntött a testület a Természeti katasztrófákkal sújtott
területek támogatásáról.
- 29/2009. sz. határozattal a testület a Dunamellékkel kapcsolatos döntést, bizonytalan
időpontig elhalasztotta.
- 30/2009. sz. határozattal a testület elfogadta a Könyvtár nyitvatartását.
- 31/2009. sz. határozattal az önkormányzat intézményeinél informatikus
foglalkoztatásával, integrált gazdálkodási program bevezetésével, és a P.H.
létszámával kapcsolatban döntött a testület. Ebből egy dolog megvalósult, március 10.
napjával határozott időre felvettünk egy dolgozót, akinek kiemelt feladata az SZTK
gazdálkodásának segítése. Egyelőre 6 hónap a megbízása, és amennyiben ez alatt az
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időszak alatt nem születik a rendelőintézet tovább működtetési formájáról döntés,
akkor ez meghosszabbítható.
32/2009. sz. határozattal a testület döntött az óvodai csoportok számának
meghatározásáról.
33/2009. sz. határozattal Dunavecse Város Emlékérem adományozásáról döntött a
testület, mely a március 15-i Gálán került átadásra.
34/2009. sz. határozattal Borbély Lajos részére díszpolgári címet adományozott a
testület, mely 2009. augusztus 20-án kerül átadásra.

Polgármester úr felsorolva a lejárt határidejű határozatokat és a tett intézkedéseket kérte, hogy
azt a testület fogadja el.
Képviselő-testület tagjai polgármester úr jelentését 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2./ Napirend:
Tájékoztató a szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulások kintlévőségeiről, a behajtás
érdekében tett intézkedésekről. Javaslat a behajthatatlan tartozások elengedésére.
Előadó: Krepsz Józsefné főmunkatárs
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke
A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, megállapítottuk, hogy a 4,5 millió
forintos elmaradásból jelen állás szerint 2,7 millió forint a be nem fizetett díjnak az összege.
A különbözet beszedése nagy erőfeszítést jelent a dolgozóknak. Ebből a 2,7 millió forintból
984.100 Ft.-os tételes nyilvántartás van, akik nem fizetik be – elköltözés, elhalálozás, ill.
csonk hiánya miatt. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy ennek a 984.100 Ft-nak a törlését
javasolja.
Kérem a képviselőtársakat a javaslat figyelembe vételével elfogadni az
előterjesztést.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem, hogy mit jelent a nem behajtható kategória?
Kovács Éva jegyző asszony
Ha valakinek nincs kimutatható jövedelme, vagy lefoglalható ingó, illetve ingatlan vagyona.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy a bizottsági előterjesztés alapján fogadjuk el a behajthatatlan tartozások
törlését.
Polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól ki ért egyet a behajthatatlan tartozások törlésével?
Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem, hogy lehet-e tartózkodni?
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Kovács Éva jegyző asszony
Miután az SZMSZ-t úgy fogadta el a testület, hogy igen és nem szavazati lehetőség van, ezért
tartózkodni nem lehet.
Ámán István képviselő úr
Kérdésem, hogy lehet-e módosítani az SZMSZ-t úgy, hogy a tartózkodásra is legyen
lehetőség?
Molnár Gyula polgármester úr
Ha a testület ezzel egyetért, akkor megbízzuk a jegyző asszonyt, hogy az SZMSZ azon
paragrafusát módosítsa.
Polgármester úr
Ki ért egyet azzal, hogy az SZMSZ-t módosítsuk úgy, hogy a szavazásnál tartózkodni is
lehessen?
Képviselő-testület tagjai 4 igen és 5 nem szavazattal voksoltak, így nem kerül módosításra az
SZMSZ.
Polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet a behajthatatlan tartozások törlésével?
Képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozták:

35/2009. sz. Kt.h.
Behajthatatlan tartozások
törlése
Határozat

1./ A képviselő-testület megtárgyalta a szennyvízcsatorna közmű hozzájárulással kapcsolatos
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
- a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát figyelembe véve az
előterjesztésben felsorolt személyek – mely előterjesztés a határozat mellékletét képezi
– számláján fennálló behajthatatlan szennyvízcsatorna közműtartozásokat, összesen
984.100 Ft-ot eltörli.
2./ A képviselő-testület felkéri a pénzügyi osztály adócsoportját, hogy az előterjesztésben
szereplő személyek számláján fennálló tartozásokat törölje.
3./ Ezen határozatról értesül:
Gazdálkodási csoport és Adócsoport, Dunavecse

3./ Napirend:
Téli károk felmérése, - javaslat a helyreállításra
Előadó: Ladóczki Attila vezető-főtanácsos
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Molnár Gyula polgármester úr
A téli károk felméréséről készült előterjesztést mindenki megkapta, felmérésre kerültek azok
a károk, melyek az útjainkban keletkeztek a télen. Sajnos a múlt évben a pénz szűke miatt
nem lehetett minden kátyút rendbe tenni csak a legforgalmasabb utcákon.
Matula Jánosné képviselő asszony
Véleményem az, hogy inkább kisebb területet kellene vállalni, tartósabbá kellene tenni, mert
úgy tapasztalom, hogy nagy része megismétlődik. A legforgalmasabb utakat kellene javítani
másfajta eljárással, mert ha egy évben többet szánok rá, akkor lehet, hogy minden évben nem
kell ugyanazt a költséget ráfordítani.
Az előterjesztésben szerepelt a Vasút utcai ház tetőcseréje. A megküldött anyagban szereplő
összeget kevésnek találom.
/Ablonczy Gábor képviselő úr megérkezett, jelen van 10 képviselő/
Ladóczki Attila vezető-főtanácsos
A szokásos kátyúzási módszerrel ajánlatot adott a Soltút Kft. és egy vállalkozó. Az ő
ajánlatuk alapján lettek az árak kalkulálva, egy kis rátartással.
Matula Jánosné képviselő asszony
Az utakat, ahogyan nézem majdnem minden évben ugyanazokat kell javítani, mert ott van a
nagy forgalom, a nagy terhelés. Mit lehet tenni, hogy ez a javítás tartós legyen? Mert ha az út
rossz és csak foltozni lehet, akkor minden évben adogatjuk ki a pénzt.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
A pangó vizek okoznak télen nagyobb kárt az útba, az a baj, hogy sok helyen nincs
vízelvezetés. Két nagy gödör van, az egyik a Petőfi utcában – ahová inkább csak szemét kerül
– a másik a Zrínyi utcában van, ahol az útjavítások, helyreállítások alkalmával a kivitelezőnek
a hibájából a lejtés nem a csapadékvíz elvezető nyílások felé van. Addig, míg ez nem lesz,
esély sem lesz arra, hogy ne kelljen minden évben ugyanott foltozgatni.
Krizsics János képviselő úr
Probléma az is, hogy sok helyen azzal kezdik az építkezést, hogy azonnal betemetik az
árkokat. Van-e valamilyen nyilvántartás erre vonatkozóan, vagy időnként végig kellene járni
az utcákat és felszólítani a lakókat, ha befejezte az építkezést állítsa vissza az árkok állapotát.
Vasaji László képviselő úr
Véleményem szerint kétfelé kellene bontani a kátyúzást. Azokon az utakon, amelyek jó
minőségűnek számítanak körbevágásos technológiával kellene a kátyúkat javítani. Ahol rossz
az utak állapota ott a szórásos technológiát javaslom. Ezzel a körbevágásos eljárással bitumennel megszórva, újra aszfaltozva - jóval tartósabbá tehető az út.
Molnár Gyula polgármester úr
Ezzel egyetértek, a Petőfi utcai gödrök megszüntetése érdekében kértem ajánlatot, a hiba
kijavítása érdekében.
Ladóczki Attila vezető-főtanácsos
A Vasút utcai ingatlannál leírt összeg léccserét, cserépfedést és a csatorna cseréjét
tartalmazza, munkadíjat nem tartalmaz, mivel saját dolgozókkal történne a felújítás.
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Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Egyetértek Matula Jánosné képviselő asszonnyal, véleményem szerint is alul lett számolva a
tetőcseréhez szükséges anyagköltség. Az a baj, hogy ha ezzel a díjjal elfogadjuk, akkor
megint visszakerül módosításra.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy a téli károk felmérésére készült előterjesztést a képviselő-testület fogadja el.
Mindenképpen olyan technológiát választunk a javításhoz, mellyel az út állapota tartósabbá
tehető, a Vasút u. 6. sz. alatti társasház tetőcseréjéhez részletesebb pénzügyi kimutatás
készüljön a következő testületi ülésre.
Polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

36/2009.sz.Kt.h.
Téli károk felmérése,
helyreállítása
Határozat

A képviselő-testület megtárgyalta a téli fagykárok felméréséről és várható költségvonzatáról
szóló előterjesztést, és arról az alábbi határozatot hozta:
1./ Az előterjesztésben szereplő utcák aszfalt burkolatainak javítására, kátyúzására 386.100 Ft
+ Áfa összeget biztosítja. A képviselő-testület felkéri Ladóczki Attila vezető főtanácsost,
hogy az utcák aszfalt burkolatainak minőségbeli eltéréséből adódóan a javítási munkálatokat,
annak megfelelően rendelje meg, azaz, ahol indokolt körbevágással, alacsonyabb minőségi
utak esetében pedig a hagyományos aszfaltkeveréssel.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő Vasút u. 6. sz. alatti
önkormányzati ingatlan tetőcseréjéhez részletesebb pénzügyi kimunkálásra van szükség.
Ennek elvégzésére feléri Ladóczki Attila vezető főtanácsost.
Határidő: 2009. április 29.
3./ Ezen határozatról értesül:
Ladóczki Attila főtanácsos, Gazdálkodási Csoport, Dunavecse

4./ Napirend:
A Százszorszép Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Előadó: Molnár Gyula polgármester
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Molnár Gyula polgármester
Minden önkormányzat által fenntartott intézményben a vezetői álláshelyre 5 évenként
pályázatot kell kiírni, ez megtörtént az elmúlt évben. Az óvodánál csak egy évre lett a volt
intézményvezető megbízva, ezért az idén ismét ki kell írni az óvodavezetői pályázatot. Ezzel
kapcsolatban van e valakinek további kérdése?
Ki ért egyet azzal, hogy kiírjuk az óvodavezetői pályázatot?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

37/2009. sz. Kt.h.
Óvodavezetői pályázat
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Százszorszép Óvoda vezetői álláshelyére pályázatot
ír ki, mely teljes terjedelmében a határozathoz csatolva van.
2./ Erről értesül:
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, Molnár Gyula polgármester, Gazdálkodási
Csoport, Kovács Éva jegyző asszony, Dunavecse

5./ Napirend:
Az adott nevelési, tanítási évben indítható óvodai, iskolai, napközis csoportok számának
meghatározása, szükség esetén engedély a maximális létszámtól való eltéréshez
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
Az oktatási bizottság megtárgyalta a napirendet, ezért felkérem a bizottság elnökét ismertesse
a bizottság javaslatát.
Dobos Jánosné képviselő, Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke
A napirendet a bizottsági ülésen megtárgyaltuk, az óvodavezető beadványában szerepelt,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket és a sajátos nevelési igényű gyerekeket el
szeretné osztani arányosan a csoportokban, ezzel vegyes csoportokat kialakítva. A bizottság a
beadványt elfogadásra javasolja.
A Petőfi Sándor Általános Iskola beadványát megnézve nemcsak egy statisztikát lát, minden
szám mögött egy gyerek van, néhol kettő. Szakmailag nagyon jó az indoklás. A bizottság az
igazgatónő beadványát nagyon alaposnak tartja és továbbra is javasolja a 16 tanulócsoport és
2 napközis csoport indítását.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A kimutatásból kiderül, hogy az egyik harmadik osztály létszám tekintetében nagyon a
határon van, előfordulhat-e olyan, hogy egy gyermeket visszatartanak, mert ha igen, akkor a
határ alá esik.
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Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
A harmadik osztályosok közül nem tartanak vissza senkit, inkább a negyedik évfolyamból
marad le egy tanuló. Úgy tudom, hogy máshol is ilyen alacsony a létszám, valószínű
demográfiai hullám van az évfolyamon. Első osztályban 14 fővel indultak, már az első
osztályban le kellett maradnia egy gyermeknek. Tankönyvrendelésüket megnézve 13
gyermekből 9 gyermek ingyenesen kapja a tankönyvet. (69 %) Az egész évfolyamon 28 főből
61 % ingyenesen kapta a tankönyvet.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A kérdésem a következő: mi jelentene a gyermekek számára nagyobb átállást, ha most így
hagyjuk őket, vagy esetleg oda jutnak ötödikbe, hogy akkor kell őket összevonni?
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
Mindenképpen az ötödik a jobb, mert akkor úgyis változás történik.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Előfordulhat az a helyzet, hogy negyedik évvégén nem fog továbbmenni a gyerek és akkor
már az évfolyam létszáma úgy alakul, hogy kényszerhelyzet lesz, mert össze kell őket vonni.
Ezért kérdezem, hogy melyik okoz nagyobb problémát?
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
Igazából gyenge képességű, de nem az értelmi képesség határát súroló gyerekekről van szó, itt
inkább a szociális háttér, a családok milyensége miatt vannak problémák.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Ezért is érzem, hogy ott fog a veszély fennállni.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
Azt gondolom, hogy most még jobban kell őket terelgetni.
Molnár Gyula polgármester úr
Elmondja, hogy az óvodai csoportoknál a testület az elmúlt ülésen már döntött, így javasolta
hogy az Oktatási bizottság által előterjesztett – óvodai, iskolai, napközis csoportok működése
ősztől folytatódjon ugyanezzel a rendszerrel - javaslatot fogadja el a testület.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az elhangzottakkal?
Képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, l ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták:

38/2009. sz. Kt.h.
Iskolában indítható
osztályok száma
Határozat

1./ A képviselő-testület a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.
§. 2 (bek.) c.) pontja alapján a Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2009-2010-es tanítási
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évben indítható osztályok számát 16, a napközis csoportok számát 2-ben határozza meg. A
kapott anyag alapján a 2009-2010. tanítási évre 301 gyermek lett beíratva.
2./ Erről értesül:
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Dobos Jánosné az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági
Bizottság elnöke, Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző asszony, Dunavecse

6./ Napirend:
Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről
Előadók: oktatási intézmények vezetői
Molnár Gyula polgármester úr
Felkérem az oktatási intézmények vezetőit, hogy tájékoztatásukat tegyék meg.
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
Tisztelt Képviselő-testület! A 2009-2010.-es tanévre beirtunk 42 gyermeket, amely létszám
emelkedni fog költözés miatt. Évközben biztosan fölfelé történő létszámmozgás lesz, ezt
mutatja az előrejelzés. Szeptemberben 138 fővel indulunk, havonta 2-5 fős hozzájött
szaporodások lesznek december végéig. Jelenleg 6 SNI-s gyermekünk van, 8 nevelési
tanácsadós, 1 gyermeknek az igazolását várjuk és 2 gyermeket a nevelési tanácsadóba
szeretnénk küldeni. Az oktatási bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az idei évtől, először,
vegyes csoportok lesznek, ugyanis a saját nevelési igényű gyermeket és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeket arányosan kell elosztani a csoportokba az egyenlő terheltség
miatt. Ezt azért is meg kell lépnünk, mivel a törvény úgy szabályozza, hogy akkor tudunk
csak indulni a halmozottan hátrányos helyzetű pályázaton, ha a csoportokba arányosan
osztottuk el a gyerekeket. Így december végére a létszámunk 158-159 fő, ehhez jön hozzá az
SNI-s és nevelési tanácsadós, tehát majdnem kihasználjuk a 180 fős intézményi
létszámkeretet. Ha megnézzük a csoportokat, elég magas a halmozottan hátrányos helyzetűek,
sajátos nevelési igényűek és nevelési tanácsadós gyermekek száma, akiknek biztosítjuk a
fejlesztését. A családok helyzetében – oktatási bizottsági ülésen is szóba került – nagyfokú
romlást tapasztalunk gondozottság, tisztaság, szociális ellátottság terén. Sajnos 5 évvel ezelőtt
is jobb volt a helyzet, mint most.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
A leendő első évfolyamra 34 tanuló lett beíratva. Az óvoda nyilvántartása alapján SNI és
BTM-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanuló 7 fő (akik két főnek
számítanak) Gyermekvédelmi támogatást kap 13 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 8 fő,
logopédiai ellátásra szorul 15 fő – valószínű, hogy nekik gondjaik lesznek az írás és olvasás
tanulásával.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Hét tanulót írattak be az első évfolyamra.
Dobos Jánosné képviselő asszony
A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatókat.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az oktatási intézmények
tájékoztatójával?
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Képviselő-testület tagjai az oktatási intézmények vezetői tájékoztatóját 10 fő igen szavazattal,
ellenszavazat és határozathozatal nélkül tudomásul vették.

7./ Napirend:
Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
Előadó: Zsorda Józsefné főelőadó
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Molnár Gyula polgármester úr
Ettől az évtől kezdve közfoglalkoztatási tervet kell elfogadni - minden évben - a helyi
önkormányzatoknak. Ebben a közfoglalkoztatásban a rendelkezésre állási támogatásban
részesülők foglalkoztatását kell megoldanunk a Munkaügyi Központ segítségével. Ezt a tervet
a szociális ügyintéző kolleganő összeállította a Munkaügyi Központtal egyeztetve, mely
központtól az elfogadásra szóló javaslat is megérkezett. A finanszírozáshoz annyiban
kapcsolódik, hogy 2009. április 15-ig be kell küldenünk határozattal az elfogadott
Közfoglalkoztatási tervet. A szociális kerekasztal véleményezte a tervet, a végrehajtásával
kapcsolatos témák is felvetődtek. Ilyen volt a közfoglalkoztatás felügyelete és irányítása. A
bizottság a tervet elfogadásra javasolta.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz?
Matula Jánosné képviselő asszony
Kérdésem az, hogy ez folyamatos munkavégzést, hónapot, évet, illetve időviszonylatban
milyen intervallumot jelent?
Molnár Gyula polgármester úr
Ebben az évben időarányosan 75 nap foglalkoztatást jelent. Tehát a megjelölt 50 főt három
csoportban fogjuk alkalmazni.
Matula Jánosné képviselő asszony
Gyakorlatban többször kevesebb munkát jelent, megint nem tölti be azt a szerepet, próbálom a
foglalkoztatást kiterjeszteni, mivel a három hónap csak egy próbaidőnek számít. Tehát
gyakorlatilag a támogatás igénybevételének a teljesítése miatt tesszük, a foglalkoztatási
helyzetünk, ezáltal nem fog javulni.
Molnár Gyula polgármester úr
Ezen kívül lehetne alkalmazni olyan személyt, aki felügyeli őket, csak a megadott létszám
tekintetében, esetünkben nem lehetett megtenni. Ezt meg lehetett volna csinálni kistérségi
szinten, de a kistérség nem akar vele foglalkozni, mert van olyan település, aki egyszerűen
nem vesz részt benne.
Matula Jánosné képviselő asszony
Kérdésem, hogy a létszám teljesen új kutatómunka alapján lett megállapítva, vagy a 2008. év
létszámából jön át?
Zsorda Józsefné főelőadó
2009. január 1-től változott a szociális törvény. Az aktív korúak ellátására – ezen belül a
rendelkezésre álláskeresési támogatásra jogosultak – és az év folyamán támogatásra
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jogosultak válhatnak foglalkoztathatóvá. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból,
egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetükből adódóan nem tudnak munkát vállalni,
továbbra is a rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak. A rendelkezésre állási
támogatásba részesülőket kötelezően foglalkoztatni kell, a törvény 90 napot ír elő.
Gyakorlatilag mindenkit be kell vonnunk a foglalkoztatásba.
Matula Jánosné képviselő asszony
A munkanélkülieket nem érinti ez a közfoglalkoztatás?
Zsorda Józsefné főelőadó
Gyakorlatilag érintheti, ha mi a saját kapacitásunkat ki tudjuk meríteni. Az a feltétele a
közfoglalkoztatásnak, hogy azokat, akiket be lehet vonni, együtt működnek a munkaügyi
központtal, ezért van ez a 10 fő mozgás, de már most jelentkeznek olyanok, akik eddig nem
voltak segélyesek, de visszajönnek rendelkezési állási támogatásra. Valószínű csak a
rendelkezésre állási támogatásban részesülőket tudjuk majd foglalkoztatni. A foglalkoztatás
nem munkanapra, hanem naptári napra van megállapítva. Nyáron lesz egy átfedés, amikor
még lesznek az első csoportból foglalkoztatottak. A tervben szereplő összeg a teljes
bérköltségüket, járulékaikat tartalmazza, úgy, hogy zömében 6 órás foglalkoztatással vannak
alkalmazva. Az iskolai végzettsége határozza meg, hogy mennyit kaphatnak. Vannak
érettségizettek is a létszámban.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
A dolog lényege a közfoglalkoztatási terv legvégén van, mely szerint a közfoglalkoztatás
finanszírozására szükséges forrás, központi költségvetésből 15.200.000 Ft. Az előző oldalon a
tartalmat átgondolva nagyon gyér hatékonyságú , ha csak ezek fognak megvalósulni, mint ami
az anyagban van. Ezért jutott eszembe, az, hogy ezeket az embereket értelmes munkára és
eredményt produkáló munkára kellene fogni, így könnyebb volna őket a munka világába
visszavezetni. Egyéb információ alapján jutott eszembe az energiaerdő telepítés. Szeretném,
ha ez a lehetőség is belekerülne a tervbe, ősszel indulhatna el a telepítése. Ez egy olyan
munka lenne, ami ténylegesen értéket teremtene a település számára is, és egyéb lehetőséget –
akár a programban részvevők számára is. Természetesen azzal egyetértek, hogy arra is
szükség van, amit eddig végeztek – köztisztaság, épület karbantartás, fűkaszálás, parlagfű
irtás – de csak ezekre a feladatokra felhasználni ezt az összeget óriási pazarlás.
Molnár Gyula polgármester úr
Ezért mondtam azt, hogy olyan személyt kellene találni, aki úgy tudná felügyelni ezeket az
embereket, hogy értékes munkát végezzenek.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Bizonyos fokig az is értékes munka, ami az eddigi gyakorlat volt, de ahhoz, hogy ez igazából
nagy változásokat okozzon a település arculatában, ahhoz viszont több pénz kellene. Ahhoz,
hogy a település képébe nagy változás tudjunk elérni, szerintem sokkal többe kerülne, mintha
elindulnánk a javasolt energiaerdő irányába. Körülbelül háromszáz-ezer forintba kerül, az egy
hektár telepítése. Kezdetben kicsi területtel kellene kezdeni. Kérdésem, hogy ez a javaslat
valamilyen módon bekerülhet a közfoglalkoztatási tervbe?
Kovács Éva jegyző asszony
A legnagyobb probléma az, hogy nincsen megfelelő szabadkapacitásunk arra, hogy ezeknek
az embereknek a mindennapi munkavégzését felügyelni tudjuk. Ez hozzátartozik az
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igazsághoz, föltupírozhatjuk ezt a foglalkoztatási tervet, de tessenek nekem megmondani,
hogy kit állítsunk melléjük?
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Volt egy felajánlás, élhetnénk vele.
Molnár Gyula polgármester úr
Egy hónapra ajánlkozott Horváth István úr, de ki fogja csinálni a többi hónapban? Arról a
körről van szó, aki mihelyt hátat fordít neki a vezető - aki meg van bízva a feladattal - abban a
pillanatban szétszélednek. A lehető legnehezebben kezelhető körről van szó, közben
egyetértek a kormány szándékával is, hogy ne tartsák a markukat, hanem ezért dolgozzanak.
Csak megint letelepítettek egy feladatot, amihez nincsen meg a személyi feltétel. Ezzel nem
kifogásokat keresek, csak elmondtam a tényeket, hogy sajnos ezzel kínlódunk évek óta.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Minden évben kaptunk rövid időre a temetőbe három, négy, öt munkást. A munkájuk
gyakorlatilag semmit nem ér, ha nincs ott velük valaki. Nem megy el onnan senki,
lefekszenek, leülnek, beszélgetnek, kártyáznak, csak dolgozni nem dolgoznak. Ha valaki van
velük és sarkalja őket, akkor elérhető valami, egyébként sajnos semmi. Tapasztalatból
mondom. Ehhez a programhoz feltétlenül szükséges olyan személy, aki őket kíséri, felügyeli.
Bármilyen ráijesztés sem segít.
Molnár Gyula polgármester úr
Egy év volt olyan, amikor akadt egy személy a tíz között, aki azzal volt megbízva, hogy a
papírmunkát csinálja és felügyeljen a személyekre. Volt rá példa, ha két csoport volt és a
felügyelő a másik csoportnál dolgozott, akkor nem dolgoztak a felügyelet nélkül hagyottak.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Nálunk is kétszer volt ilyen, amikor végig tudtam melléjük embert adni, akkor értékelhető
volt a munkájuk.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Véleményem szerint e dolognak a megoldása csak nagyon drasztikus lehetne, aki nem
dolgozik megfelelően ki kellene a programból zárni.
Molnár Gyula polgármester úr
Ha nem vesz részt a munkában, akkor ki lehet zárni mindenből, ez a lehetőség fent áll. Ilyen
rövid idejű munkaszerződés alatti foglalkoztatásnál semmiféle szankció nincs, nyilvánvaló el
lehet küldeni, ki lehet zárni, nem kap semmit.
Matula Jánosné képviselő asszony
Ez is csak átmeneti lehet, csak három hónapra lehet kizárni, mivel meg kell, hogy éljen és
akkor megint visszaesik a rendszeres szociális segélyezettek körébe. Nekem pont ez volt a
gondom, hogy ez segít-e a foglalkoztatáson? Megint csak egy felszínes, nem egy tartós, nem
egy határozatlan időre szóló, hanem ez egy átmeneti egyévi, idei lehetőség. Gulyás doktor
úrnak abban igaza van, hogy valamivel vissza kellene őket terelni a munkába, csak az a baj,
aki egyszer kijött azt nem lehet visszaterelni, ez a legnagyobb gond. A településen a
legnagyobb probléma, hogy nem akarnak a helyzetükön javítani. Hiába próbálkozunk, és
hiába tesz meg majd mindent az ügyintéző, amikor saját maga az egyén nem akarja. Az a baj,
hogy ez a réteg újra termeli saját magát, ez látszódik az iskolába, óvodába és a jövőnkön is.
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Ablonczy Gábor képviselő úr
Kérdésem, hogy a rendelkezésre álló összegből lehet-e biztosítani egy irányító vezetőt?
Molnár Gyula polgármester úr
Csak közülük lehetne választani erre a célra irányítót. Meg léptük már többször, amikor volt
közöttük, olyan alkalmas – ún. megbízott csoportvezető – és az, működött is.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem, hogy a mostani csoportba nincs olyan személy, aki vezető funkciót elláthatna?
Molnár Gyula polgármester úr
A mostani csoportba nincs ilyen. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért
javaslom, hogy azzal a kiegészítéssel, ami bizottsági ülésen elhangzott fogadjuk el a
közfoglalkoztatási tervet. Keresünk lehetőséget arra, hogy az ősszel 1 ha-on indulni lehessen
az energiaerdő telepítésével.
Polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

39/2009.sz. Kt.h.
Közfoglalkoztatási terv
Határozat

1./ A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási tervét az alábbi
kiegészítéssel fogadja el:
- a közcélú foglalkoztatás fejezetének feladatok alcíme kiegészül az energiaerdő
telepítésével és művelésével (1 ha-on), valamint az Önkormányzat intézményeiben
történő technikai munkavégzéssel. (Pl. takarítás)
2./ Ezen határozatról értesül:
- Magyar Államkincstár Kecskemét Szabadság tér 1. 6000, Zsorda Józsefné főelőadó, Szoc.
és Egészségügyi Bizottság elnöke, Gazdálkodási Csoport Dunavecse

8./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Helyi építési szabályzat

Molnár Gyula polgármester úr
Elkészült az a módosítás, - melyről a testület egy korábbi ülésén már döntött - melyben a
gazdasági övezet határát módosítottuk, a Kikötőt déli irányban telkekkel bővítjük, valamint
Milkópuszta beépítésre szánt gazdasági területét 4,4 ha-ral csökkentjük. Javaslom, hogy
fogadjuk el a településszerkezeti terv módosítását.
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Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, van-e valakinek kérdése, véleménye az
elhangzottakhoz?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
40/2009. sz.Kt. h.
Településszerkezeti terv
módosítása
Határozat

1./ A képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 6 §. 3. (bek.) figyelembe vételével a település 344/2004. számú határozatával
elfogadott település szerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:
a) A 0248/6 hrsz-ú telket mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területbe sorolja.
b) Kikötőt déli irányban a 0292/4,5,10,11,14,17 hrsz-ú telekkel bővíti.
c) Milkópuszta beépítésre szánt gazdasági területét 4,4 ha-ral csökkenti.
d) Az a-c) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó
1.melléklet szerinti T-1 és a
2.melléklet szerinti T-2 terveket jóváhagyja.
2./ Ezen határozatról értesül:
Dél-alföldi Állami Főépítész 6741 Szeged, Rákóczi tér l., Szilberhorn Erzsébet Kecskemét,
Wesselényi u. 1., Kunszentmiklós Város Jegyzője I. fokú Építési Hatóság 6090
Kunszentmiklós, Kálvin tér 12., Ladóczki Attila vezető főtanácsos
A határozat meghozatala után Polgármester úr kérte a képviselőket, hogy „Dunavecse Város
Képviselő-testületének 11/2009. (III.25.) rendeletét a helyi építési szabályokról szóló 29/2004.
(X.27.) rendelet módosítását fogadja el.
Képviselő-testület tagjai a rendeletet 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

b) Vagyonrendelet

Kovács Éva jegyző asszony
Azért került ide a vagyonrendelet, mivel 2008. december 31-i állapot szerint elkészült a
vagyonmérleg és az ingatlanvagyonkataszter. Minden évben ilyenkor kerül a testület elé a
vagyonrendelet, mivel ennek összhangban kell lennie az előzőekkel. Kimondottan az abban
történt változásokat követi nyomon a vagyonrendelet. Ebbe belekerült a kerékpárút.
Elkövetettünk viszont egy hibát, a Mozi épülete ugyanis két helyen szerepelt a korlátozottan
forgalomképes és forgalomképes vagyonok között. A kolleganő, amikor a vagyonmérlegeket
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elkészítette jóindulatból egy helyre sorolta be, de sajnos rosszra, így a forgalomképesből át
kell, hogy kerüljön a korlátozottan forgalomképesbe. Ezért a következő ülésen vissza fogjuk
hozni, újra átminősítjük forgalomképessé. Javaslom, a rendelet elfogadását.

Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a vagyonrendelt módosításával?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (III.25.) rendeletét az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2009. (II.22.) számú rendelet
módosításáról.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/
c) Mezőőri pályázat kiírása

Molnár Gyula polgármester úr
A mezőőri rendelet egy ponttal egészülne ki, mégpedig azzal, hogy a mezőőrök felett a
munkáltatói jogokat a képviselő-testület az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja. Korábbi testületi ülésen szó volt róla, ki kell írni a mezőőri pályázatot és ahhoz,
hogy a testület ez megtehesse rendelkeznie kellett a hatáskörről. Ezzel a módosítással kérném
a mezőőri rendelet és a pályázati kiírás elfogadását. Reményeink szerint 2009. május 1.-től
munkába is állhatna a mezőőr.
Polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a mezőőri rendelet módosításával?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (III.25.) rendeletét a mezőőri
őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 11/1998. (X.01.) számú rendelet módosításáról.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/
A rendelet meghozatala után Polgármester úr kérte a képviselőket, hogy a pályázati kiírást is
fogadják el, hogy a munkakör minél előbb betöltésre kerülhessen.
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
41/2009.sz.Kt.h.
Mezőőri pályázat
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a megüresedett mezőőri álláshelyre pályázatot ír ki a
csatolt melléklet szerint.
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2./ Ezen határozatról értesül:
Molnár Gyula polgármester, Gazdálkodási Csoport, Dunavecse

d) Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Zádoriné Squor Mária iskola igazgató
Az alapító okiratokat a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos jogszabályváltozások,
valamint a szakfeladatrend változása miatt módosítani kell. A közoktatási törvény
megváltoztatta a sajátos nevelési igényű tanulók státuszát és a korábban használt
terminológiát, ezért – e szempontból is – szükségessé vált a módosítás. Mindezek miatt
kérem, a kiosztott anyagban szereplő kiemelt rész elfogadását. A változtatás a korábbi
szövegrészhez képest módosul úgy, hogy az „enyhe” szó kerülne a felsorolt szavak elé,
valamint egy b) ponttal és egy rövid bekezdéssel egészülne ki az alapító okirat, mivel a
törvényi előírásoknak csak így tudunk megfelelni.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom a képviselő-testület számára elfogadásra az iskola alapító okiratának módosítását az
elhangzottak szerint.
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták a Petőfi
Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítását.

Kovács Éva jegyző asszony
A testület 2008. június 24-én a Petőfi Sándor Általános Iskolában meghatározta a
foglalkoztatottak létszámát, ezenkívül úgy döntött, hogy az oktató-, nevelő munkát végző
közalkalmazottakat megillető pótszabadságból törvény szerint igénybe vehető 15 munkanapra
igényt tart. A határozatok átnézése után derült ki, hogy ennek a feladatnak a megvalósításáról
nem adtunk számot a testületnek. Kiosztásra került az intézményvezető által összeállított
anyag, amit megtárgyalt az oktatási bizottság is.
Dobos Jánosné képviselő, Oktatási-, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
A bizottsági ülésen átbeszéltük a határozat részét, igazgatónő a törvények alapján
megindokolta, hogy a 15 nap nem vehető igénybe arra, amire a képviselő-testület azt a
határozatot hozta, mert különben nem kívánt törvénysértésre utasítaná az igazgatónőt. Meg
van pontosan határozva törvény szerint – pl.: továbbképzésre, ügyeletre nyáron – mire lehet
igényt tartani. Munkanapokra igényt tartani törvényellenes.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy a kiegészítést az elmondottak szerint fogadja el a testület.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az elhangzottakkal?
Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal elfogadták a határozat
elmaradt részének megvalósításáról szóló tájékoztatót. A napirend összegzéseként a
képviselő-testület a következő határozatot hozta:
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42/2009. sz. Kt.h.
Petőfi Sándor Általános Iskola
alapító okiratának módosítása
elmaradt feladatról szóló tájékoztató elfogadása
Határozat
1./ A képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola 4/2008. számú és az azt módosító
53/2008. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény alaptevékenységének 2. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „Az
intézmény vállalja az integrált (a többi tanulóval együtt, azonos osztályban történő) oktatást
és nevelést.
- azon sajátos nevelési igényű tanuló ellátását, aki
a) enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos; beszédfogyatékos; a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását.”
2./ A képviselő-testület a 230/2008. sz. határozatában megfogalmazottakra a Petőfi Sándor
Általános Iskola igazgatója által adott tájékoztatót tudomásul veszi.
3./ Ezen határozatról értesül:
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző
asszony, Dunavecse

e) Ingatlan eladás

Molnár Gyula polgármester úr
Az előző testületi ülésen jeleztem, hogy megüresedett a Benczúr utca 7. sz. alatti ingatlanunk,
melynek elkészült az értékbecslése. Összesen 2.000.000 Ft-ra értékelte az ingatlant, 95 %-os
avultsági szintet állapított meg az épületen a szakértő. Kérdés az, hogy eladjuk-e az ingatlant?
Ha bérleményként akarnánk továbbra is működtetni, akkor egy nagyobb összeget kellene
ráfordítani ahhoz, hogy az épület lakható lehessen. Javaslom az ingatlan eladását, a kikiáltási
ára az értékbecslésben szereplő összeg legyen.
Matula Jánosné képviselő asszony
Egyetértek az ingatlan eladásával.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
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43/2009.sz.Kt.h.
Ingatlan eladás
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Dunavecse 935 hrsz. alatt
nyilvántartott természetben Dunavecse, Benczúr u. 7. sz. alatti ingatlanát eladásra meghirdeti.
A kérelmek (pályázatok) benyújtási határidejéül: 2009. április 30. napját határozza meg.
2./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy az eladásról szóló
hirdetményt Dunavecse város honlapján, valamint a helyben szokásos módon tegye közzé.
3./ Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a legmagasabb árat ajánlóval a szerződést kösse
meg.
4./ Ezen határozatról értesül:
Molnár Gyula polgármester, Ladóczki Attila vezető főtanácsos, Gazdálkodási Csoport
Dunavecse

f) Civil szervezetek támogatása

Molnár Gyula polgármester úr
A mai napon beérkezett az utolsó kérelem is a civil szervezetek támogatási igényéhez.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Mivel a kérelmek elbírálását a pénzügyi bizottság nem tudta megtárgyalni, ezért javaslom,
hogy a döntést egy későbbi időpontra halassuk el.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy a civil szervezetek támogatását a közmeghallgatás előtt tárgyalja meg a
testület.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
44/2009.sz.Kt.h.
Civil szervezetek támogatása
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, - miután valamennyi civil szervezet még nem nyújtotta be
kérelmét, hogy a döntést ismételten elhalasztja 2009. április 15-re.
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2./ Ezzel egyidejűleg a testület felkéri a jegyzőt, hogy a
- hiányzó civil szervezetekkel vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a kérelmek
legkésőbb 2009. március 31-ig beérkezzenek.
- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére a támogatási kérelmeket és a szükséges egyéb
adatokat, információkat olyan időpontba bocsássa rendelkezésre, hogy a bizottság
2009. április 15-ig véleményét ki tudja alakítani, s döntését meg tudja hozni.
3./ Ezen határozatról értesül:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

g) Közmeghallgatás időpontjának megváltoztatása

Molnár Gyula polgármester úr
A munkaterv szerint április 8-án lenne a Közmeghallgatás. Húsvét ünnepe miatt úgy
határoztunk, hogy a Közmeghallgatás időpontját 1 héttel eltoljuk, így 2009. április 15-én
tartanánk meg.
Polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az időpont változtatással.
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül
egyetértettek az időpontváltozásról.

h) Szavazókörök változása következtében
szavazóköri besorolásának módosítása

az

SZSZB

tagjainak

Kovács Éva jegyző asszony
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testület, hogy eddig Dunavecsén öt szavazókör
működött, az idei évtől viszont 4 szavazókör lesz. A módosítást az indokolta, hogy két olyan
szavazókörünk is volt, amelyekbe a választópolgárok száma a minimumot sem érte el. A
módosítás eredményeként a településen az öt szavazókör helyett négy lett, azaz
megszüntetésre, illetve beosztásra került a hármas számú szavazókör. Ennek eredményeként a
4-es és az 5-ös szavazókör száma 3-as és 4-es lett. Miután a 4-es és az 5-ös számú
szavazókörök száma változott, így a szavazókörökbe megválasztott szavazatszámláló
bizottság tagjainak megbízólevelét is módosítani szükséges. A 3-as és 4-es számú szavazókör
tagjai megegyeznek az eredetileg megválasztott 4-es és 5-ös számú szavazókör tagjaival. A
megszüntetett szavazókör megválasztott tagjait pedig javaslom póttagoknak a 3-as és 4-es
számú szavazókörbe megválasztani Az elmondottak alapján javaslom a képviselő-testület
számára a módosítás elfogadását.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
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45/2009. sz. Kt.h.
Szavazókörök módosítása
Határozat
1./ A képviselő-testület a választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. tv. 23. §.
1 (bek.) alapján a 7/2006. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a) 3. számú szavazókör hatályon kívül kerül
b) 4 és 5. számú szavazókör számozása 3-ra és 4-re változik.
c) Csömör Józsefet és Bazsó Józsefet a 3-as számú szavazókörbe, míg Homokyné
Hornyák Anikót és Horváth Sándor Zsoltnét a 4. számú szavazókörbe póttagként
választja meg.
2./ Ezen határozatról értesül:
Kovács Éva jegyző asszony, Helyi Választási Iroda vezetőjén keresztül az érintett SZSZB
tagok

i) Bölcsőde, Óvoda, Iskola pályázati lehetősége
Molnár Gyula polgármester úr
Az önkormányzat pályázatot nyújthat be a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján bölcsődék és
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat 80 %-os támogatottsággal
indul, 20 % önerő biztosítása mellett. A saját erő a számítások alapján 5,8 millió forint. Az
előterjesztésben szerepel, hogy mit kellene kijavítani ahhoz, hogy gazdaságosabban tudjuk
működtetni az intézményeket. Kérem a tisztelt testülettől az önerő biztosítását a 2009. éves
fejlesztési kiadások terhére.
Polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
46/2009.sz.Kt.h.
Fejlesztési pályázat
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján a Bölcsődék és
Közoktatási Intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázaton a csatolt
előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz.
2./ A beruházás teljes költsége:
- bölcsőde esetében 6.646.298 Ft., ebből önerő 1.329.260 Ft.,
- óvoda teljes költsége 10.995.560 Ft., ebből önerő 2.199.112 Ft,
- iskola teljes költsége 11.512.895 Ft., ebből az önerő 2.302.579.- Ft.,
- az összes önerő: 5.830.951 Ft.,
melyet a képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében biztosít.
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3./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a pályázatokat nyújtsa be.
4./ Ezen határozatról értesül:
Molnár Gyula polgármester, Ladóczki Attila vezető főtanácsos, Gazdálkodási Csoport,
Dunavecse
j) Tájékoztató

Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
A Hősök napja május utolsó vasárnapjára esik, ebben az évben egybeesik Pünkösd
vasárnappal. Az ünnepségszervező bizottsági ülésen beszéltük, hogy az ünnepség időpontját
úgy kellene időzíteni, hogy ne zavarja a Templomban zajló istentiszteletet és komfirmálás
időpontját.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Az istentisztelet fél tízkor kezdődik, sajátos és ritka is, hogy ebben az évben pünkösdre esik a
Hősök napja megemlékezés.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
Ezért gondoltuk, hogy az istentisztelet előtt tartanánk a megemlékezést.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Nincs kifogásom ellene.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy fél 9-kor kezdődjön a megemlékezés, a harangok megzavarhatják a műsort,
ha 9 órakor kezdődik.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
A kistérségi sportreferens segítségével és a kolleganők ötletével kistérségi népdaléneklési
versenyt szerveztünk meg, melynek időpontja április 22-e, a Művelődési Házban lenne.
Hagyományt szeretnénk ebből teremteni a kistérség segítségével és az iskola szervezésében.
Amennyiben a rendezvény megvalósul, úgy szeretettel hívjuk – természetesen meghívót is
küldünk – a képviselő-testület tagjait. Környező településekről 14 iskolát szólítottunk meg.
Ebben a tanévben nagyon aktív szülői munkaközösségünk van, akik a különböző
rendezvényeken és szervezéssel szép összeget gyűjtöttek össze. Az összegyűjtött összeget
arra szeretnénk fordítani, hogy - április második felében - az iskola udvarán a bitumenes pálya
és a zsibongó előtti beton közötti részt térkővel raknánk le. Körülbelül 4-5 napot vennének
igénybe a munkálatok. Ezekre a napokra a közmunkásokat, illetve a brigádot igénybe
szeretnénk venni, hogy a térkövezés minél hamarabb elkészüljön.
Felhívással fordulunk a képviselőkhöz és a két másik iskolához is, május 8-án – pénteken – az
ún. „Drogmentes Maraton” egyik csatlakozópontja lesz Dunavecse. Körülbelül fél tízkor
érkeznének a futók a település táblához, erre az időpontra kellene kimenni iskolás
gyerekekkel, illetve felnőttekkel, akik ehhez a szervezéshez csatlakoznának. Lassú futással
bekocognának a központba, ahol lenne drogokkal kapcsolatos előadás. Kérem, hogy ehhez a
támogatást kapjuk meg, mivel nem kis problémáról van szó.
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Május 16-án szeretnénk egy nagyszabású rendezvényt szervezni a Zrínyi utcában, ami egy
kicsit a gyereknap előrehozatala, és a térkövezés felavatása is lenne. Egy olyan rendezvényt
szeretnénk, mely alkalomból a Zrínyi utcát az iskolától a játszótérig le szeretnénk zárni.
Különböző rendezvények kerülnek e napon megrendezésre, az eseménynek az apropója egy
genies rekordkísérlet, a legtöbben összekapaszkodva vonatozóknak a rekordja. Ez ügyben
felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel, szeretnénk kérni a segítséget abban, hogy a
képviselők a családjaikkal vegyenek részt a rendezvényen. Különböző programokat találnánk
ki a szülők segítségével. Tulajdonképpen ennek a rekordnak az a lényege, hogy bizonyos
távolságot összekapaszkodva kell megtenni, 668 fő eddig a vegyes rekord.
/Vörös Sándor képviselő úr megérkezett, jelen van 11 fő képviselő/
k) SZMSZ módosítás

Vörös Sándor képviselő úr
Kérésem lenne a testület felé, hogy nem-e lehetne a testületi ülések időpontját 14,00 óráról
15,00 órára átteni?
Ablonczy Gábor képviselő úr
Egyetértek a javaslattal.
A képviselő-testület tagjai közül többen egyetértettek a javaslattal.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az SZMSZ módosításával?
Képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (III.25.) rendeletét a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2006. (III.29.) számú
rendelet módosításáról.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

l) Adóbevétellel kapcsolatos tájékoztatás

Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Az adóbevételek nem úgy jöttek be, mint ahogy szerettük volna. Ebből adódóan van a
kialakult helyzet, mint ahogy azt a kimutatás is mutatja. Kérdésem, hogyan látja polgármester
úr, miért nem fizették meg az adót határidőre?
Molnár Gyula polgármester úr
Valószínű, hogy úgy gondolták a cégek, hogy nem kell akkora iparűzési adót fizetniük
március 15-ére, és sok polgár is úgy gondolta.
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Ablonczy Gábor képviselő úr
Kérdésem, hogy csak most nem jött be, de később be fog jönni, vagy egyáltalán nem fog
befolyni?
Kovács Éva jegyző asszony
Az adófizetési morál az előző évekhez képest hasonló, iparűzési adóból kb. 10 millió forinttal
kevesebb folyt be, mint amit megbecsültünk. Most van az-az időszak, amikor lezárult a
pótlékmentes fizetési határidő, elkezdjük felszólítani a nagyobb adófizetőket. Sajnos vannak
olyanok, akiket személy szerint meg kell szólítani, mert őt az sem érdekli, hogy a
pótlékmentes határidőt elmulasztotta. A költségvetésbe 59 millió forint van éves szinten
beállítva, ennek a fele 30 millió forint, ezt az összeget vártuk, hogy befolyjon március 15-ig.
Gyakorlatilag az adózó fizetheti ez év december 31-ig is. Ugyanaz a helyzet, mint az elmúlt
időszakokban. Véleményem szerint odafigyeléssel a betervezett összeg be fog folyni.

m) Fűtőművel kapcsolatos tájékoztatás

Molnár Gyula polgármester úr
Megkerestek ismét azok a beruházók, akik egy 400, és egy 200 KW összteljesítményű
fűtőművet ajánlanak, faaprítékkal működne. Amit fel kellene építeni. A kimutatás szerint az
elmúlt évben 15,5 millió forintot költöttünk a gázfűtésre az intézményeknél. Ezzel a
módszerrel 13,5 millió forintba kerülne a fűtés, évi 2 millió forintot takarítanánk meg. A
beruházó referenciája Pornóapátiban található, ahol az egész falut ezzel fűtik. Javasolnám
megnézni a helyszínen a fűtőművet, és ott a helyszínen kérdéseket lehetne intézni a témával
kapcsolatban.
Vörös Sándor képviselő úr
A beruházást ki fizeti?
Molnár Gyula polgármester úr
A beruházás 70 %-os támogatottságú, a 30 %-ot valamilyen forrásból biztosítani kell.
Matula Jánosné képviselő asszony
A megtakarítás számomra nagyon kevés, kiszámíthatatlan az árfolyam is. Véleményem az,
hogy ezt a dolgot nagyon körül kellene járni, és csak akkor szabad belevágni, ha rövid időn
belül megtérülne a befektetett összeg.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e jelentkező megnézni a fűtőművet.
A képviselő-testület tagjai közül több érdeklődő is volt, aki megnézné a fűtőművet.
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Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény
értelmében a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat.

Kmft.

Molnár Gyula
polgármester

Kovács Éva
jegyző
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