Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
40-4/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2010. február 24-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Ablonczy Gábor, Ámán
István, Dobos Jánosné, dr. Gulyás Attila, Kissné Korsós Ágnes, Krizsics János, Matula
Jánosné és Vörös Sándor képviselők (10 fő)
Távolt maradt (igazoltan):
Fenyvesiné Kabók Aranka, Vasaji László képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző asszony, Dr. Tarnai Kitti aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási
csoportvezető, Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, Zádoriné Squor Mária
iskolaigazgató, dr. Harmos István intézményvezető főorvos, Aranyi Ágota intézményvezető
Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő
vendéget.
Az ülés határozatképes, mivel 10 fő képviselő jelen van, így azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi változtatással tárgyalja
meg a testület.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Virágosabb és Tisztább Dunavecséért mozgalom újbóli kiírása.
3.) Március Idusa 2010. rendezvénysorozattal kapcsolatos
megtárgyalása.
„Dunavecse Városért” Emlékérem adományozása.

feladatok

4.) Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról.
5.) Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása
6.) Normatívák ismeretében az intézményhálózat működésének áttekintése
(csoportok, osztályok, osztálylétszámok meghatározása, stb.)

7.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó
társulás keretében történő ellátásáról, az éves tapasztalatról
8.) ÖTI munkájának értékelése, a további működés lehetőségeinek
megtárgyalása
9.) Egyéb ügyek.
a. Lakásrendelet módosítása
b. Piacrendelet
c. SZSZB tagjainak megválasztása
d. Járóbeteg Szakellátó működési lehetőségéről tájékoztató
e. Katasztrófa Kárenyhítési Bizottság támogatás iránti kérelme
f. Törmelék, zöldhulladék elhelyezése

Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így 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:
- 36/2010. sz. határozattal a testület az Önkormányzati intézmények továbbműködtetési
lehetőségeinek feltérképezése mellett döntött.
- 37/2010. sz. határozattal a „Kék Víz” Társulási megállapodás módosítása mellett döntött a
testület.
- 38/2010. sz. határozattal a testület a Dunavecse, Fő út 69. sz. alatt lévő ingatlan megvételére,
vételi ajánlat tétele mellett döntött.
- 39/2010. sz. határozattal a testület az Óvoda infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat
benyújtása mellett döntött.
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 10 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül tudomásul vették.
2. Napirend
Virágosabb és Tisztább Dunavecséért mozgalomra beérkezett pályázatok
kiértékelése, és újbóli kiírása
Előadó: Dr. Gulyás Attila képviselő, a környezetvédelmi és településrendezési bizottság
elnöke

Dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke
Az összevont bizottság értékelte a mozgalomra beérkezett fotópályázatokat, összesen 8 db
pályázat érkezett. A beérkezett pályázatok esztétikailag megfelelnek, ezért a bizottság úgy
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döntött, hogy javasolja a pályázóknak 5.000 Ft. értékű – a kiírásnak megfelelően –
ajándékutalvány kiosztását. A bizottsági ülésen elhangzott az a javaslat, hogy a Kertészet
részére ajánljunk fel közterületet, hogy bemutathassák tevékenységüket, illetve reklámot is
elhelyezhessenek rajta.
Vörös Sándor képviselő úr
Először is meg kell tőlük kérdezni, hogy szeretnének-e ilyen területet.
Dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke
Véleményem az, hogy mi felajánljuk a részükre és ha szeretnének, akkor élnek vele.
Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető
Az elmúlt években a hivatal melletti park beültetéséhez ők biztosították a virágokat, illetve az
ő tanácsukra történt az ültetés.
Dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke
Az összevont bizottsági ülésen az ez évi kiírás nem lett megvitatva részletesen, én azt
javaslom, hogy változatlan formában újból írjuk ki a mozgalomra szóló felhívást. Kérem a
bizottság tagjait, hogy ebben az évben aktívabban vegyenek részt a bizottsági munkában.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
40/2010.sz.Kt.h.
Virágosabb és tisztább
Dunavecséért díj összegének
meghatározása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Virágosabb és
Tisztább Dunavecséért mozgalom 2009. évi nyertesei részére – 8 fő – személyenként 5.000
Ft-os virágvásárlási utalványt adományoz.
2./ A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportját, hogy az
utalványok beváltása érdekében kössön szerződést Dunavecsén működő kertészettel, s az
utalványok értékét annak megfelelően a kereskedő részére fizesse ki.
Felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2010. március 5.
3./ A képviselő-testület a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság javaslatát
figyelembe véve úgy dönt, hogy a Kiss Kertészet részére – egyeztetés után – a település
belterületén, területet ajánl fel abból a célból, hogy azon a kertészet tevékenységét az általa
termesztett virágok megismerését egész évben folyamatosan a lakosság részére bemutathassa.
Felelős: Molnár Gyula polgármester
Határidő: 2010. március 31.
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4./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Kiss János Dunavecse, Damjanich u. 25.

3./ Napirend
Március Idusa 2010. rendezvénysorozattal kapcsolatos feladatok megtárgyalása
„Dunavecse Városért” Emlékérem adományozása
Előadó: Molnár Gyula polgármester

Molnár Gyula polgármester úr
Tájékoztatta a képviselőket, hogy február 26-én kerül megrendezésre a Vikár emlékműsor. Ez
alkalommal Hetes testvértelepülésről egy küldöttség fog érkezni, műsorral.
A március Idusa 2010. rendezvénysorozat 12-án 17 órai kezdettel Veréb Ákos kiállításával
kezdődik, 18,00-kor kezdődne a Gála műsor, melynek keretében köszöntő és a „Dunavecse
városért” emlékérem átadása következne. Ezután dunavecsei óvodások fellépése, egy
szavalat, és az Általános Iskola drámaszakkörös tanulóinak előadása következik. Végezetül
Homonyik Sándor színművész, énekes zárná az estét.
Március 13-én 9 órakor a műv. házban „Családiasan Petőfivel” szavalóversenyt rendez a
Petőfi Baráti Kör gyermekek és felnőttek részére. Este, 19 órai kezdettel Jótékonysági Bál
kerül megrendezésre a Bölcsőde javára.
Március 15-én 10,00 órakor Ökomenikus Istentisztelet lesz a Református templomban, 11,00kor a Hősök terén a nemzet lobogójának és a város zászlajának ünnepélyes felvonására kerül
sor. Ezt követően ünnepi köszöntő, majd a Gróf Teleki József Református Iskola műsora
következik. Végezetül koszorúzás következik a Petőfi szobornál.
Polgármester úr minden jelenlévőt megkér, hogy az ünnepségeken vegyen részt.
Polgármester úr
Miután ennek a napirendi pontnak a második része személyekhez kötődik, annak tárgyalására
zárt ülésen kerül sor.

4./ Napirend
Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
Előadó: Ablonczy Gábor az ügyrendi bizottság elnöke

Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi bizottság elnöke
Minden képviselő megkapta a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról készült tájékoztatót,
szeretném elmondani, hogy a vagyonnyilatkozatok beadását ellenőriztem, mindenki pontosan,
határidőre beadta a vagyonnyilatkozatokat. Kérem a tájékoztató elfogadását.
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Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról?
Képviselő-testület tagjai a tájékoztatót 10 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal
nélkül elfogadták.
5./ Napirend
Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Molnár Gyula polgármester

Molnár Gyula polgármester úr
Minden év április 15-ig el kell fogadnunk a közbeszerzési tervünket, tekintettel arra, hogy a
költségvetést elfogadtuk, illetve ismertjük az idei évi lehetőségeinket. A közbeszerzési tervbe
három tétel került bele, amit a testület korábbi ülésein már elfogadott. A múlt évi tervbe kettő
már benne szerepelt, de mivel nem valósult meg, ezért bele kellett tenni az idei évi tervbe is.
Javaslom a közbeszerzési terv elfogadását.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
41/2010. sz. Kt. h.
Közbeszerzési terv elfogadása
Határozat
1./ A képviselő-testület közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX.
törvény 5. §. (l) bek. alapján az Önkormányzat 2010. évre tervezett közbeszerzéséről – a
határozat mellékletét képező – éves összesített közbeszerzési tervét elfogadja.
2./ Ezen határozatáról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Kovács Éva jegyző
- Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, Dunavecse
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6./ Napirend:
Normatívák ismeretében az intézményhálózat működésének áttekintése (csoportok
osztálylétszámok meghatározása, stb.)
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
Molnár Gyula polgármester úr
Ehhez a napirendhez kapcsolódik az ÁMK létrehozása lehetőségeinek feltérképezése is. Az
összevont bizottsági ülésen két bizottság tett javaslatot, ezért felkérem az Oktatási és
Pénzügyi Bizottság elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.
Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság Elnöke
A hétfői bizottsági ülésen nagyon részletesen kibeszéltük a lehetőségeket. A bizottság 3 tagja
igen szavazattal a létrehozás ellen szavazott, 2 tagja szeretné, ha tovább járnánk körül a témát.
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Az összevont ülésen három tagja volt jelen a bizottságnak. Mind a hárman úgy döntöttünk,
hogy nem javasoljuk az ÁMK létrehozását, maradjon minden így, ahogy jelenleg működik.
Nem hozza meg azt a költségvetési többletforrási lehetőséget, amit elvárnánk. Ezért nem
támogatjuk.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy a csoportok, osztálylétszámok meghatározására térjünk vissza a beiratkozások
után.
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Én úgy gondolom, hogy a körbejárás mellett fogok dönteni a következők miatt. Ez az ÁMK
újra és újra feljön, mint lehetőség, azok az érvek, amik itt elhangzottak nem meggyőző érvek
számomra. Nekem is az a véleményem, hogy nem érdemes nagyon erőltetni, vele foglalkozni.
Viszont, azért támogatnám a körbejárást, mert nagyon sokszor hagyjuk bizonyíték, illetve
alátámasztások nélkül döntéseinket, ami olyan benyomást kelt, mintha érzelmi alapon
döntenénk. Úgy gondolom, hogy racionális érvek szerint kellene döntenünk. Lebegtetünk
valamit, amire kimondjuk, hogy nem érdemes vele foglalkozni és a jövő hónapban, illetve azt
követően ki lehet húzni a kalapból újra és újra. Szeretnék erre végleg pontot tenni, amíg a
helyzet nem változik meg, tiszta szívvel tudjuk azt mondani, hogy ezt a megoldási formát
elutasítjuk – ha ez lesz a döntésünk. Ne legyen több bizonytalanság, mert ez ebben a
helyzetben sem a dolgozóknak, sem az intézményeknek nem jó, sőt mondhatom káros. Én
személy szerint azért szavazok a körbejárásra, hogy legyen egy megnyugtató, tapasztalatokkal
és számokkal alátámasztott érv.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Nekem is az a véleményem, hogy nyugodt szívvel akkor tudjuk rámondani az igent, vagy a
nemet, ha ki van dolgozva. Ez után az ügy lezárulna és nem kerülne újra és újra vissza. Ezért
a magam részéről a továbbgondolkodás mellett vagyok.
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Molnár Gyula polgármester úr
Már az előző képviselő-testület is sokszor körbejárta a témát, de mindig csak a pénzről volt
szó, a szakmai munkáról soha. A pénzt a pénzügyi bizottság megvizsgálta, ki lett mutatva,
hogy nincs pénzügyi haszna, akkor nem értem, hogy még mit kell mindig körbejárni.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A bizottság nem járta körbe – úgy gondolom.
Molnár Gyula polgármester úr
A bizottság javasolta, hogy ne foglalkozzunk vele, akkor miért nem járta körbe?
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke
Nem számszakilag, hanem a bizottságnak az volt a véleménye, ahogy a tájékoztatást
megkaptuk, hogy finanszírozásban két főnek a vezetői pótlékával csökken. Tényleg tény,
hogy évek óta foglalkozunk vele, véleményem az, hogy a további vizsgálódásnál egyetlen egy
probléma van, hogy én úgy látom, hogy nincs hely összehasonlítási alapként. A vizsgálódás
tárgya – ahogy polgármester úr is említette – nem biztos, hogy szakmai, inkább pénzügyi. Ha
átmegyünk pénzügyi vizsgálódásba, akkor lehet, hogy célt vesztünk. Fenntartom a
véleményem, itt számszakilag nem volt kimutatva, csak megállapítva, hogy létszámot nem
takarít meg, csak azt a két összeget, melyet egy jó gazdálkodással meg lehet az év folyamán
takarítani.
Dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke
A véleményem az, hogy semmi értelme tovább vizsgálódni, hisz idő nincs rá. Május 15-ig
kevésnek látom rá az időt, utána ennek a testületnek már nem is érdemes vele foglalkozni.
Kovács Éva jegyző asszony
Miután ez már hosszú ideje téma és sokakban kétely van, úgy gondolom megér még egy kis
fáradságot. Tessenek megbízni minden bizottságból egy-egy tagot, és az intézmény vezetőjét,
vegyék fel egy pár működő ÁMK-val a kapcsolatot, és akkor ezzel tényleg körbe lesz járva a
téma. Senkiben nem marad kétely, tüske. A márciusi testületi ülésig ezt végig lehet
zongorázni és akkor le lehet venni a napirendről ezt a kérdést.
Molnár Gyula polgármester úr
Egyetértek képviselő úrral abban, hogy nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy az
ÁMK létesítésének kérdését vegyük le a napirendről?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal a következő határozatot
hozták:
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42/2010.sz.Kt.h.
ÁMK-ba történő összevonás
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelenleg a fenntartásában működő oktatási, nevelési
és közművelődési intézményeket nem kívánja ÁMK-ba integrálni.
2./ Az iskolai és óvodai csoportok, osztályok indítható számáról a beiratkozások után kíván
dönteni.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Aranyi Ágota intézményvezető
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
- Kovács Éva jegyző asszony

7./ Napirend:
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás keretében
történő ellátásról, az éves tapasztalatról
Előadó: KESZI vezetője
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
Az összevont bizottsági ülésen kérdések merültek fel a beszámolóval kapcsolatban, melyet
elküldtünk a KESZI vezetőjének. Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy válaszoljon a feltett
kérdésekre.
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Eljött velem a két ágazatvezető és a gazdasági vezető
is, mivel a kérdések nagy része az ágazatokat, illetve a pénzügyi helyzetet érinti.
Urbán Istvánné alapszolgáltatás vezetője
Kérdés volt arra vonatkozóan, hogy az időseknél 2009. évben rohamosan csökkent az
igénybevétel, sokan kiléptek az ellátásból. Én ezt tájékoztató jelleggel írtam, hogy 2008.
évben voltak olyan ellátott személyek, akiknek 28.500 Ft. volt a jövedelmük, őnekik a helyi
rendelet alapján térítésmentesen lehetett volna biztosítani az étkeztetést. A 2009. évben erre
lehetőség nem volt, de amit a jogszabály előírt őnekik azt biztosítottuk. Szeretném elmondani
az egy év tapasztalatát, a lányok nagyon talpraesetten végzik a munkájukat, lehetet rájuk
számítani, összetartó erőként működnek, csak jót tudok mondani a munkájukról.
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
A táblázatból is jól látható, hogy az ellátottak száma nem csökken, évvégére a 2008. évhez
képest minden területen növekedés tapasztalható, illetve mivel a jelzőrendszeres adott, ott
maradt a 33 fő. Rohamos csökkenés nincs, kilépők is csak a minimum nyugdíj miatt voltak.
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Azok a kedvezmények maradtak meg, amit a szoc.törvény enged, hogy a jövedelmének hány
százalékát számolhatjuk be.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A szöveg és a táblázat ellentmond egymással, vagy annyi új lépett be, hogy feltöltődött a
létszám?
Urbán Istvánné alapszolgáltatás vezetője
Igen, annyi az új, hogy azzal a kilépőket is pótolta.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Az volt a furcsa, ott ahol a 28.500 Ft.-os minimumot és egyebeket taglalja a beszámoló, van
benne egy olyan rész, ami arra hivatkozik, hogy a helyi rendeletünk adott bizonyos
mentességet, visszahivatkozunk, hogy az nem került átemelésre. A másik oldalon, ahol az
idősek napközi otthonos ellátását taglalja a beszámoló, ott viszont azt mondjuk, hogy a mi
helyi rendeletünk alapján fizet. Kérdésem, van, ahol megmaradt a helyi rendelet, van, ahol
nem maradt meg?
Urbán Istvánné alapszolgáltatás vezetője
Az ott tartózkodásért nem kell fizetnie.
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
Nagyon sok kistérségi intézményhálózat alakul, ezzel kapcsolatban továbbképzésen vettünk
részt. Ahol elhangzott, hogy nem csináljuk, mert ha egyszer intézményi fenntartásba átkerül a
kistérséghez, határozathozatalra csak a kistérség jogosult. Nem jól csináljuk, hogy minden
önkormányzat megalkotja külön-külön a rendeletét térítési díjba és egyébbe, hiszen nincs
ahhoz engedélye, amire hoz egy rendeletet. Tehát tulajdonképpen egy rendelet van és esetleg,
ha a helyi önkormányzat akar plusz kedvezményt, egyebet, azt lehetne egyébként szabályozni.
Azt gondolom, hogy ez egy nem kiforrót helyzet, pedig már sok kistérségi intézmény alakult.
Kovács Éva jegyző asszony
Szeretnék erre rögtön reagálni, s elmondani, hogy jelenleg is a települési önkormányzat
jogosult rendeletet alkotni, ezen belül az intézményi térítési díjakat s egyéb kedvezményeket
megállapítani. Ezen belül nyilvánvalóan határozattal a személyi térítési díjakat az intézmény
vezetője állapítja meg , de ennek a figyelembe vételével. Az már más kérdés, hogy a kilenc
település között nincsen e tekintetem szinkron és összhang, hogy gyakorlatilag mindenki
olyan rendeletet alkot, amilyent. Az, hogy kedvezményeket megállapít az önkormányzat, az a
saját döntése, csak ekkor a kedvezmény összegét meg kell fizetnie.
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
Úgy nem kívánja egységesíteni a törvény, hogy a 9 településen minden egyforma legyen,
hiszen a kilenc település kilenc helyről étkezik, eleve egyforma árakkal sem dolgozhatunk.
Molnár Gyula polgármester úr
Úgy gondolom, hogy alaphelyzetben sérül a társulási törvény azon szakasza, amelyik azt
mondja ki, hogy társult önkormányzatok területén élő valamennyi ellátott számára
ugyanazokkal a feltételekkel és esélyekkel biztosítsa az adott szolgáltatást vagy ellátást.
Ugyanis éppen ezért társul. Ha szigorúan ebből indulok ki, akkor minden egyes
önkormányzatnak – véleményem szerint - egységes térítési díjakat kellene megállapítania,
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függetlenül attól, hogy bizonyos szolgáltatásba hány szolgáltatót, illetve közreműködőt von
be.
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
A másik oldalát, ha nézem, annyira különbözőek az árak, hogy mi veszünk 650 Ft-ért és 470
Ft-ért is ebédet. Akkor most a másik településen ellátott fizessen többet, mivel a kasszában
csak a normatíva van, illetve a saját bevétel, azért mert a másik településen drágább?

Molnár Gyula polgármester úr
Akkor lenne egyforma, ha a közbeszerzési eljárásba van kikötés, és ha magasabb ár van,
akkor azt kizárják az eljárásból, akár más településről történik az ellátás.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A házi segítségnyújtásnál van egy olyan mondat, hogy 2009. évben ingyenes volt. A
kérdésem, hogy ebben az évben is? A másik kérdésem, hogy a beszámolóban olvastam, hogy
bővült a szolgáltatás. Miben?
Urbán Istvánné alapszolgáltatás vezetője
A beszámoló 2009. évre vonatkozott, 2010. évről nem tudok semmi sem mondani, mivel még
nem történt meg a költségvetési év zárása. A beszámolóban elsősorban a szakmai ellátásról,
illetve a dokumentációkról írtam.
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
A térítési díjakhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, úgy gondolom mindenki számára ismertek az
új normatíva összegek. Példaként szeretném elmondani, hogy az étkezésnél 2009. évben
három normatívával jövedelemsávosan dolgoztunk. A legalacsonyabb normatíva 64.000 Ft/fő
volt. 2010. évben az egészet egy normatívával fedezi le és ez 55.362 Ft/fő. Mindez mellett a
vállalkozó legalább 5-10 %-kal megemeli a térítési díját, ugyanakkor a legmagasabb sávhoz
képest is 10.000 Ft-tal kevesebb a normatíva. A másik viszont 91.050 Ft. volt a
legszegényebbek után járó normatíva, ami szintén 55.362 Ft./fő lett. Éppen most dolgozunk a
térítési díjak kiszámításával, és nagy gondban vagyunk. Ugyanígy van a házi segítségnyújtás
is, ott két normatíva sáv volt és a tavalyi alsó határtól is alacsonyabb a mostani.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Kérdésem, hogy a kistérségi plusz normatíva hogyan alakult?
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
A kistérségi normatívák maradtak, az önkormányzati normatíva csökkent.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Azt hallottam, hogy akik most szeretnének kistérségi társulásba fogni, azoknak már nem jár a
kistérségi normatíva. Miért?

Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
Azoknak, akik 2009. május 31-ig engedélyt szereztek, azoknak jár továbbra is, azok, akik e
dátum után szerezték, nem jár. Továbbá bejön az a helyzet, hogy öt évig az átadó
önkormányzatoknak kell a kiegészítést hozzátenni, mint például, ha egyházi fenntartásba
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megy át, ott is az egyházi kiegészítőt is az átadónak kell megfizetni. Utána kerülhet be ebbe a
körbe.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Tudjuk, hogy még nincs elfogadott költségvetési beszámoló, de azért hozzávetőleges adatok
rendelkezésre állnak. Nagyon érdekelne mindannyiunkat, hogy előre vetítve hogy áll akár
ágazatonként, akár egybe a településünket érintő dolog, hogy normatívákba, és a térítési díjak
bevételeibe beleférünk-e vagy a településnek ki kell e egészítenie ezt az ellátási formát.
Bennem azért vetődött fel a kérdés, mert Apostagon volt egy beszámoló, és a jegyzőkönyvben
a másik ágazatra vonatkozóan elég magas összeg szerepelt, hogy szeptemberben hogy álltak
és ez egy kicsit ijesztő volt számunkra.
Klébesz Ildikó KESZI gazdasági vezetője
Való igaz, hogy még nincsenek év végi adataink, mert vannak olyan települések, ahonnan a
november, december étkeztetési számlákat február közepén kaptuk meg. Tehát ezért nem
tudjuk a 2009. évet teljesen lezárni. Vannak olyan szakágak, szakterületek, ahol mínuszba
futottunk, többek között ilyen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ezt köszönhetjük a
bérleti díj magas árának, illetve az ÁFA emelkedésnek. Ezen túlmenően a szociális étkeztetés
futott mínuszba, nem annyi lett betervezve, mint amennyiért kapjuk az ebédet.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Lehet-e tudni a mínusz nagyságrendjét?
Klébesz Ildikó KESZI gazdasági vezetője
Szakfeladatonként eltérő, valahol többletköltség, valahol megtakarítás mutatkozik.
Vízi Istvánné családsegítés és gyermekjóléti szolgálat vezetője
A kérdések között szerepelt, egy olyan megállapítás, hogy nem különülnek el a családsegítő
és gyermekjóléti feladatok a beszámolóban. Ez azért van, mert én arra kaptam felkérést, hogy
a gyermekjóléti szolgálatról írjak. A kapcsolatrendszerről annyit tudok elmondani, hogy a
jelzőrendszer tagjaival jó a kapcsolatunk, a múlt évben megtartottuk első ülésünket, ahol a
hátrányos helyzetű gyerekekről beszéltünk. Minden év március 31-ig kell megtartanunk az
éves beszámolót, erre március 4-én kerül itt, Dunavecsén sor. Ezek után ki tudom egészíteni a
beszámolómat, mert ez szolgál arra, hogy az egész éves együttműködésünket értékeljük.
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
Megállapításom az, hogy lehet, hogy szerencsésebb a zárszámadás után beszámolót kérni,
mivel akkor már teljesebb képet kapna a képviselő-testület.
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Az elhangzott kérdések, melyekre választ kaptunk merültek fel az összevont bizottsági ülésen.
Azért is került ez terítékre, mivel 1-1,5 fő hiányzott a létszámból, ami a családsegítés.
Vízi Istvánné családsegítés és gyermekjóléti szolgálat vezetője
Kilencszáz gyermek van Dunavecsén és a törvényi előírás alapján 700 gyermek után 1
családgondozót kell alkalmazni, tehát 1,5 fő látja el a gyermekjóléti, családgondozós
feladatokat. A megnövekedett feladatok miatt a szalkszentmártoni kolleganő plusz fél napot
fog itt tölteni.
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Kovács Éva jegyző asszony
A beszámolóból az derül ki, hogy a gazdálkodás területén van létszámgondotok.
Összességében az állományi létszámban van-e gondotok, küszködtök-e hiánnyal a gondozotti
létszámhoz viszonyítva?
Véghné Almásy Rózsa a KESZI vezetője
Házi ellátásban, házi gondozói létszámmal küzdünk. Tavaly ellenőrzésre került, ideiglenes
működési engedélyt kaptunk. Az új törvény kimondja, hogy kilenc embert lehet ellátni, sajnos
a szabályozás elcsúszott, mert nem ellátottra adja meg, hanem megállapodásra. A gazdasági
részlegen kevesen vagyunk, tartanunk kell a költségvetési részeket, ezért nem tudunk
fejlesztésekre gondolni. Elhoztuk a kolleganőt, aki a dunavecsei alapszolgáltatásból került át,
hogy mondja el egyéves tapasztalatát.
László Zoltánné az INO helyi vezetője
A változást pozitívan tudom értékelni, nagy segítséget jelent a személygépkocsi használata.
Gördülékenyebben mennek az ellátások, gyorsan el tudunk jutni az idősekhez riasztás esetén.
Informatikai eszközöket kaptunk, ami nagyon megkönnyíti a munkánkat.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom a beszámoló elfogadását. Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért
egyet a javaslattal:
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
43/2010.sz.Kt.h.
Szociális és gyermekjóléti feladatokról
beszámoló
Határozat

1./ A képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás
keretében történő ellátásáról, az éves tapasztalatokról a beszámolót elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- KESZI vezetője

8./ Napirend:
ÖTI mukájának értékelése, a további működés lehetőségeinek megtárgyalása
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság
Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető
Kiegészíteném a beszámolót azzal, hogy az ÖTI dolgozóinak átlagbére 750 Ft/rezsiórabérre
jön ki. Ebben minden benne van, amit felénk az önkormányzat kifizet. Utána néztem és a
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rezsiórabérek 2009. évben 2000-2500 Ft. között mozogtak. 2006-os építőipari költségbecslési
segédlet alapján 1200-2000 Ft. között alakultak a rezsi órabérek. Ha összehasonlítom az
árakat, akkor lehet látni, hogy a mi rezsiórabérünk még a 2006-os ár alatt van. Utánajártam a
takarítás óradíjának is, információm szerint 850 Ft + ÁFA az óradíj, de a díj megállapodás
képezi, mert vannak benne nem tisztázott körülmények. A fűnyírást is megkérdeztem, 18
Ft/m2-ért vágják le, de az ár függ a fű minőségétől, és attól, hogy milyen helyen van. Ebben
az árban nincs benne a fű elszállítása, csak a levágása. Az idő rövidsége miatt számszaki
adatokkal nem tudtam kiegészíteni a beszámolómat, viszont a piactér költségvetése
rendelkezésemre áll, abban vannak számszaki adatok.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Az, hogy az ÖTI kevesebbért végzi el azt a munkát, az egy jó dolog. A problémám az, hogy
ez a számszaki adat nem mutatja, hogy egy esztendőben mennyi munkája van az ÖTI-nek,
mennyibe kerül a részleg az önkormányzatnak. Azért lenne szükséges, hogy a számszaki
adatok a birtokunkba legyenek, hogy az ÖTI létjogosultságát igazolni tudjuk. A rezsiórabér
kimutatása egy nagyon kedvező képet mutat, de nem mutatja, hogy hány óra munka van
mögötte. Megerősítem, és úgy gondolom, hogy mindezt az ÖTI megcsinálja, hasznos a
munkája a település számára, de akik megkérdőjelezik, azoknak ezt meg kell mutatni, hogy
miért hasznos.
Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető
Sajnos az idő rövidsége miatt nem tudtam pontosan felmérni és ez alapján kiszámítani a
költségeket.
Molnár Gyula polgármester úr
Arra kérlek, hogy a következő testületi ülésre a beszámolót egészítsd ki az év során elvégzett
munkákkal és azok költségeivel, valamint az idei évtől pedig rendszeresen kell vezetni
kimutatást.
Vörös Sándor képviselő úr
A bizottsági ülésen is céloztam rá, hogy fizettünk fűnyírásra, illetve pályakarbantartásra egy
vállalkozónak havi szinten. Az ÖTI beszámolójából viszont kiderül, hogy ők tartják karban a
pályát. Az a véleményem, hogy ne fizessünk senkinek azért, amit az ÖTI dolgozói is meg
tudnak csinálni.
Molnár Gyula polgármester úr
A vállalkozónak egy hónapot fizettünk ki, felmondta a szerződést, utána már nem csinálták,
mivel elromlott a gépe.
Vörös Sándor képviselő úr
Azért hoztam fel, mivel határozatot hoztunk róla, - úgy gondolom - ha az ÖTI dolgozói ezt a
munkát el tudják végezni, akkor ők csinálják, ne pedig külső cég. A bizottsági ülésen
többször elhangzott, hogy a közcélúak munkavégzését hatékonyabban kell koordinálni, amely
az ÖTI vezetőjének a feladata.

dr. Gulyás Attila képviselő úr
Jó volna, ha az ÖTI megpróbálna továbbfejlődni, tehát valamiféle szolgáltatást végezni,
ezáltal saját bevételre szert tenni. Ennek a megfelelő jogi formáját kellene megtalálni.
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Molnár Gyula polgármester úr
Azt a pénzt, ami bevétel van, arra fordítjuk, hogy fejlesszük tovább a céget, illetve
vásároljunk másik fűnyírót, ha tönkremegy, ezt mindenképpen meg lehet csinálni, csak
nyereségre nem lehet szert tenni, mert akkor költségvetési befizetési kötelezettség van.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
Azért is gondoltam erre, mert akkor a vállalkozókhoz képest előnyösebb árajánlatokat
tudnának tenni.
Vörös Sándor képviselő úr
Ez azért ennyi, mert nincsenek benne azok a költségek, amik a vállalkozót terhelik. Ez az
emberi erőforrás önereje, vagy úgymond önköltsége.
Krizsics János képviselő úr
Addig tűnnek ők olcsóbbnak, míg nem kifelé dolgoznak, azonban ha ez így történne, akkor
elmaradna az intézmények karbantartása. Én azt várom el az ÖTI-től, hogy jól szervezett
legyen az intézmény munkája, és tényleges munka legyen mögötte.
Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető
Sajnos nagyon lerobbant állapotban vannak intézményeink, és az önkormányzati lakásaink.
Folyamatos karbantartási munkát igényelnek.
Ablonczy Gábor képviselő úr
A problémára utalnék, véleményem az, ha az összes takarítót az ÖTI-hez rendeljük, és eggyel,
kevesebb létszámmal ezt meg lehetne oldani, akkor van értelme, egyébként nincs miről
beszélni.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
Szeretném elmondani, hogy az öt takarító úgy oszlik meg, hogy kettő állandóan a
sportcsarnok rendelkezésére áll. A sportcsarnoknál az időbeosztás pedig attól függ, hogy
milyen rendezvények vannak, sokszor hétvégén is dolgoznak, tehát az ő munkájuk teljesen
lefedett. Az iskolát három takarítónő takarítja, ők váltott és osztott műszakban dolgoznak. Ez
azért van így, mivel iskoláról, illetve gyerekekről van szó. Bármikor történhet olyan
probléma, amikor takarítónőre van szükség. Osztott műszakban dolgozónak az épületben,
három szinten és a bírósági épületben végigjárják szünetben a mosdókat, rendbe teszik, amit
300 gyermek után rendbe kell tenni. Ez nem olyan, mint egy irodaház takarítása, amely este
történik, itt napközben is van mit csinálni. Ha rendezvény van, ami a munkaidejükön
túlnyúlik, ők rendelkezésre állnak. Akár a hó eltakarításától az udvar rendezéséig többféle
feladatuk van. Ezen kívül a postázás, a levelek kihordása is az ő feladatuk. Nem tudom
elképzelni, hogy mikor tudnának ők más intézmény rendelkezésére állni.
Az ÖTI munkájával kapcsolatban, mindenki vegye számításba, hogy a karbantartási munkák
mellett számos olyan dologban segítenek, aminek – bár időben mérhető – anyagi haszna nem
mutatható ki. Ilyen például, ha táblákat, vagy bútorokat kell átrendezni, illetve
pincetakarításról van szó, rendelkezésünkre állnak. Elmondhatom, hogy az utóbbi időben
nagyon lelkiismeretesen segítenek.

14

Molnár Gyula polgármester úr
Az összevont bizottsági ülésen a többi intézményvezető részéről is hasonlóak hangzottak el,
ezért máris megérte, hogy a testület foglalkozott a településellátó munkájával. Úgy érzem – az
elhangzottak alapján – jobb lett a megítélés. Remélhetőleg a közhasznúak munkavégzése is
javulni fog. Úgy érzem ezt a napirendet, összefoglalhatjuk azzal, hogy a településellátó a
jelenlegi létszámával működjön tovább, nagyobb odafigyeléssel a közhasznúakkal
kapcsolatban. Szükségesnek érzem, hogy a hét fő továbbra is megmaradjon.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Úgy érzem ezt a témát már felesleges tovább taglalni, javaslom én is a beszámoló
kiegészítését. Úgy gondolom, ha közhasznúaknak a foglalkoztatására vonatkozó minél
nagyobb odafigyelés megvalósul, akkor ez sok mindent meg fog oldani.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

44/2010. sz. Kt.h.
ÖTI munkája
Határozat

1./ A képviselő-testület az ÖTI munkájának értékeléséről szóló beszámolót visszaadja a
részlegvezetőnek kiegészítésre azzal, hogy abban legyen kimunkálva az év során elvégzett
munkák jellege és azok költsége is.
Határidő: 2010. március 24.
Felelős: Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezetője
2./ Ezen határozatról értesül:
- Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető

9./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Lakásrendelet módosítása

Kovács Éva jegyző asszony
A módosításnál az a cél vezérelt bennünket, hogy a szociálisan rászorulók számára
megteremtsük a díjcsökkentéssel az ott lakhatásnak a további lehetőségét, emellett arra is
lehetőséget teremtsünk, hogy az ilyen címen kiutalható lakásokba pályázati úton
bekerülhessenek olyanok, akik átmenetileg lakhatási problémával küzdenek, viszont a lakbért
megfizetni képesek. Ezen kívül pontosításra kerültek, hogy mely lakásaink utalhatóak ki
szolgálati jelleggel és melyek szociális jelleggel.
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Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom a lakásrendelet módosításának elfogadását.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?

A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 6/2010. (II.24.) rendeletét az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (III.29.)
számú rendelet módosításáról.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/
b) Piacrendelet

Kovács Éva jegyző asszony
A piacrendeletbe foglalt árak megállapításáról a környező településeken is alkalmazott árak,
valamint az eddigi igények számbavétele vezérelt.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom a piacrendelet elfogadását.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?

A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 7/2010. (II.24.) rendeletét a vásár és piactartás
rendjéről
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

c) SZSZB tagjainak megválasztása

Kovács Éva jegyző asszony
A kiadott anyagnak megfelelően szeretnék javaslatot tenni a Szavazatszámláló bizottság
tagjaira. Ismét eltelt négy év és a megválasztott bizottsági tagoknak a mandátuma most lejár.
A felállított sorrendben szeretném a javaslatomat megtenni, az 1., 3. és 4-es szavazókörben az
első három tag lesz a rendes tag, a többiek póttagok, még a 2. szavazókörben – mely kijelölt
szavazókör az igazolással szavazók számára az első öt lesz a tag, az összes többi a póttag.
Reményeink szerint a pártok majd delegálnak és úgy fog majd felállni a Szavazatszámláló
bizottság.

dr. Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem a póttagoknak nem kell részt venniük a választási munkában?
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Kovács Éva jegyző asszony
Csak akkor kell részt vennie, ha a rendes tag nem tud jelen lenni.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem, hogy a sorrenden lehet változtatni?
Kovács Éva jegyző asszony
Természetesen, ha a testület szükségét látja, lehet.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom ebben a formában és nevekkel fogadjuk el a szavazatszámláló bizottságot.
Polgármester úr megkérdezi, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot
hozták:
45/2010.sz.Kt.h.
SZSZB tagjainak megválasztása
Határozat
1./ A képviselő-testület a választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. törvény
23. §. (1) bekezdése alapján a településen kijelölt szavazó körökben működő
szavazatszámláló bizottságokba tagként az alábbi személyeket választja meg.

Szavazatszámláló Bizottság
1. sz. szavazókör

2. sz. szavazókör

3. sz. szavazókör

Tagnak ajánlott személy
Neve
Lakcíme
Homokyné Hornyák Anikó tag
Bercsényi u. 8.
Csömör Józsefné tag
Városkert u. 9.
Szűcs Zsuzsanna tag
Petőfi S. u. 64/a
Tóth Emese póttag
Bercsényi u. 10/3.
Kerekes Szilvia póttag
Forgács u. 5.
Dobos Mónika póttag
Arany J. u. 13.
Halminé Bangó Mária tag
Szöllősi Imréné tag
Török Szimóna tag
Csömör József tag
Bazsó József tag
Nagyné Csanádi Ilona póttag
Berkes Lászlóné póttag
Horváth Sándor Zsoltné póttag
Kozákné Dürgő Marianna tag
Pandur Mihályné tag
Walterné Csanádi Erzsébet tag
Kerekes Andrásné póttag
Hollósiné Szöllősi Ildikó póttag
Kerekné Markovits Julianna
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Tövis u. 10/a
Madách u. 1.
Alkony u. 31.
Városkert u. 9.
Fáy u. 5.
Városkert u. 29.
Bercsényi u. 6. fsz. 1.
Sport u. 7/a
Óhegyi u. 5.
Klapka u. 4.
Váci M. u. 4.
Forgács u. 5.
Fő út 11.
Honvéd u. 33.

póttag
4. sz. szavazókör

Herczeg Lajos tag
Pomozi Etelka tag
Nagy Antal Gáborné tag
Csontosné de Jonge Viktória p.tag
Kulcsár Istvánné póttag
Hajdu Sándorné póttag
Faragó Lajosné póttag

Jókai u. 18.
Duna u. 4.
Sallai u. 26/a
Bajcsy Zs. u. 16.
Bartók B. u. 10.
Nyár u. 1/a.
Fő út 95.

2./ Az egyes pontban megválasztott tagok megbízatása a következő általános választásra
létrehozott Választási Bizottság alakuló üléséig tart.
3./ Ezen határozatról értesül:
- A helyi választási iroda vezetője, rajta keresztül a megválasztott tagok

d) Járóbeteg Szakellátó működési lehetőségéről tájékoztató

Molnár Gyula polgármester úr
Csatlakozom a főorvos úr véleményéhez, konzultálva a projekt menedzsment, illetve a
pályázatkészítőkkel, hogy most ne akarjunk hozzányúlni, nehogy utána az legyen az irányító
hatóság problémája, hogy miért változtattuk meg a működési formát. Valóban gondolkoznunk
kell rajta, de változtatni csak a beruházás végeztével lehet.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Az összevont bizottsági ülésen ezzel egyetértettünk, nem is az átalakításra gondoltunk, hanem
annak a felvázolására, hogy milyen lehetőségek vannak. A jövőre vonatkozóan
előtanulmánynak tekintenénk. Tehát nem mostani átalakításra, hanem a lehetőségeknek a
bemutatására gondoltunk.
Molnár Gyula polgármester úr
Úgy gondolom, hogy 2010-ben, 2012-es jogszabályi környezetre bármilyen munkát végezni
felesleges.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e kérdés, vélemény az
elhangzottakhoz?
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a testület tagjai határozathozatal nélkül
tudomásul vették a tájékoztatót.

e) Katasztrófa Kárenyhítési Bizottság támogatás iránti kérelme

Molnár Gyula polgármester úr
Az említett bizottság támogatási kérelmet adott be, melyet javaslok, hogy a beérkező civil
szervezetek támogatási kérelmével együtt – áprilisban - döntse el a testület.
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Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
46/2010. sz. Kt.h.
Támogatás
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti
Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága támogatás iránti kérelmét a civil szervezetek
támogatásáról szóló szabályzatban foglaltak figyelembe vételével – 2010. április 30-ig
elhalasztja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága 6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

f) Törmelék, zöldhulladék elhelyezése

dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság elnöke
Az ősszel már többször szóba került a törmelék, illetve faágak elhelyezésének a kérdése,
akkor abban maradtunk, hogy polgármester úr körüljárja a lehetőségeket és javaslatot fog
tenni. Ezt azért javaslom, mivel a metszések megkezdődnek és nincs hová tenni a levágott
ágakat.
Molnár Gyula polgármester úr
Továbbra is azt mondom, hogy területet kellene kijelölnünk, illetve, ha a Mezőgazdasági Rtnek lenne olyan területe, ahonnan könnyen elszállíthatnák azok, akik a nyesedéket elviszik.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Nagyon fontos kérdés, annál is inkább, mivel márciusban közmeghallgatás lesz.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Szeretném elmondani, hogy van egy telepünk, ahol van hely az ágaknak, fel is lehet aprítani,
tető alá is lehetne helyezni, de több dologtól félek. Attól elsősorban, hogy a nyesedékkel
együtt más is érkezik még oda.
Molnár Gyula polgármester úr
Ezért lenne szükség egy megbízható személyre, aki ezt felügyeli. A közmeghallgatásig
megpróbálok megoldást találni a zöldhulladék elhelyezésére.
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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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