Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
40-1/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2010. január 13-án megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony, Ablonczy Gábor,
Ámán István, Dobos Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Kissné Korsós
Ágnes, Krizsics János, Matula Jánosné, Vörös Sándor képviselők (11 fő)
Távoltmaradt (igazoltan):
Vasaji László képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző asszony
Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Az ülés határozatképes, mivel 11 fő
képviselő jelen van, így azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
1./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázata
2./ Dél-alföldi Ivóvízjavító Program
3./ Egyéb ügyek
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.
1./ Napirend:
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázata
Előadó: Molnár Gyula polgármester

Molnár Gyula polgármester úr
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megküldött
anyagot minden képviselő megkapta. Az anyagban szerepel, hogy a Társulás tagi
önkormányzatainak közigazgatási területén található felhagyott hulladéklerakók rekultivációja
100 %-os uniós forrás biztosításával folyamatban van. Az egységes hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a KEOP 1.1.1. pályázat

benyújtásra került. Az uniós források eléréséhez meghatározott feltételrendszerek, valamint a
Társulási Megállapodásban rögzített kötelezettségvállalások teljesítéséhez, azonban szükséges
a megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemetetési koncepciójának
kidolgozása, az egységes díjpolitika elveinek, a díjképzés módjának és összetevőinek
meghatározása, valamint a KEOP 1.1.1 elnevezésű pályázat finanszírozásához 30 % önrész
biztosítását szolgáló intézkedések. A Társulás ügyvezetője kéri, hogy az anyagban szereplő
határozat tervezetet a testület fogadja el, mert e nélkül nem tudják a pályázatot benyújtani.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Van-e arra garancia, hogy ezt ők nemcsak tudják, hanem fogják is biztosítani?
Vörös Sándor képviselő úr
Olvastam az anyagban, hogy a Raiffeisen Bank-nál kötvény kibocsátásra kerül sor. Ez a
kötvény mennyiben érint bennünket, milyen vonzata lesz a jövőt illetően?
Molnár Gyula polgármester úr
Azért történik a kötvénykibocsátás, hogy biztosítsa a fedezetet a sajáterőhöz. Annyiban érint
bennünket, hogy 25 év múlva ki kell fizetni a végét az egésznek.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Arra akartál kilyukadni, hogy majd az önkormányzatnak kell kifizetni a rá eső részt.
Vörös Sándor képviselő úr
Nehogy úgy járjunk, mint az Izsák-Kom-mal, hogy ott van a résztulajdonunk, de nem élünk
vele.
Matula Jánosné képviselő asszony
Véleményem szerint garanciának van beépítve a kötvény és a legvégén, azt kell majd
kiváltani, a meg nem térített költségeket. Ez a költség mennyi lesz, megbecsülni sem lehet.
Vörös Sándor képviselő úr
Kérdésem, hogy mekkora összegű a pályázat, illetve mekkora rész esik ebből Dunavecsére?
Molnár Gyula polgármester úr
A pontos összeget nem tudom, azt igen, hogy milliárdos nagyságrend, sajnos ez a téma több
éve húzódik.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
A számomra legmegdöbbentőbb adat az, hogy 2006-ban jött létre a Társulás és az óta nem
történt semmi.
Molnár Gyula polgármester úr
A rekultiváció meg fog történni, mivel a szomszéd tulajdonosoktól engedélyt kértek, hogy a
földjeikről a szemetet elszállítsák.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Az anyagban az szerepel, hogy 10 éve már szerződtünk velük.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Olyanba köteleztük el magunkat, ami nincs is, ez még rosszabb, mint az Izsáki elkötelezés.
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Molnár Gyula polgármester úr
Különösen azért, mert a közbeszerzés még nincs kiírva, ez a döntés a pályázathoz kell.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Belekényszerítenek bennünket, mert ha most azt mondjuk, hogy nem, akkor lehet, hogy
kiessünk mindenből, ha azt mondjuk, hogy igen, akkor megint támogatunk egy olyan kiírást,
amiből valaki nagy hasznot fog húzni, az önkormányzatokat pedig megnyomorítják.
Matula Jánosné képviselő asszony
A magam részéről azt nem értettem, hogy van 167 település, aki csatlakozott, ebből volt, aki
szerződést kötött. Szalkszentmárton és Dunavecse településnél olvastam azt, hogy a szerződés
átmenti időszakra szólt? Mit ért ez alatt?
Kovács Éva jegyző asszony
2006. előtt a Hgt. lehetővé tette, hogy az önkormányzatok társulhassanak, nem kellett
közbeszerzési eljárást kiírni. Sajátos helyzetbe kerültünk 2006. január 1-től, mivel csak
közbeszerzési eljárással választhattuk ki a szolgáltatónkat. Mivel azt írtuk oda, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, ezért áll fenn az átmenti időszak.
Molnár Gyula polgármester úr
2004. év óta tagok vagyunk a Társulásba.
Kovács Éva jegyző asszony
Feltételezem, hogy az lehetett az irányvonal, hogy ha Izsáktól végérvényesen elszakadunk
átmegyünk a Közép-Duna vidéke Társuláshoz, így olcsóbb lesz a szolgáltatás. Ugyanakkor
nagyot tévedtünk, mert nem lehetett kihátrálni abból a projektből.
Matula Jánosné képviselő asszony
Izsákra vihetünk hulladékot?
Molnár Gyula polgármester úr
Visszamehetünk Izsákra, csak a magas díj miatt nem választottuk. Ott ugyanis minden héten
viszik a hulladékot, ez után kell fizetni.
Vörös Sándor képviselő úr
Az információm szerint literre ugyanannyi pénzbe kerül, mint a Dunanettnél.
Molnár Gyula polgármester úr
Igen, de kötelező kifizetni a szemétszállítást akkor is, ha nincs annyi hulladék. Magának a
lakosnak többe kerülne.
Matula Jánosné képviselő asszony
A cél az, hogy megoldott legyen hosszú távon Dunavecse szemétszállítása. Ha Izsák meg
tudja oldani lényegesen olcsóbban – még ha átmenetileg a lakosságnak többe is kerül – akkor
vissza kellene a régi rendet állítani. Ha nem tudja megoldani 20 éves távlatba, akkor ehhez
kell valamilyen formában csatlakozni. Véleményem az, hogy 3-4 évre nem lehet megoldani
szemétproblémát, úgy kell hozzáfogni, hogy 15-20 évig lehessen szállítani.
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Ablonczy Gábor képviselő úr
Hány évig van szerződésünk Izsákkal?
Molnár Gyula polgármester úr
Ott tulajdonosok vagyunk, bármikor vihetünk hulladékot.
Matula Jánosné képviselő asszony
Hiányolom, hogy nincsenek az anyagban kötelezettségek, illetve határidők. Nagyon
képlékeny az egész, úgy gondolom, hogy ilyen döntésnél elvárandó lenne, hogy konkrétumok
szerepeljenek az anyagban.
Ámán István képviselő úr
Kérdésem, hogy az Izsák-Kom az elmúlt években egyszer sem termelt profitot?
Molnár Gyula polgármester úr
Ha beszállítanánk, akkor részesülnénk a nyereségből, kb. 1,5-2 millió forintot. Ezzel szemben
a lakosság terhei növekednének.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Előbb-utóbb utol fogjuk érni az árral.
Molnár Gyula polgármester úr
Ha ez a projekt megvalósul a Közép-Duna Vidéke is min. 22.000 Ft. díjat fog kérni. Javaslom
a határozat-tervezetek elfogadását.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatokat
hozták:

1/2010.sz.Kt.h.
A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának
módosítása
Határozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a következők szerint módosítja:
1.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/3. ponttal egészül ki a következők szerint:
IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz
annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási
rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a
fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag
megfelelően biztosított legyen, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
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21.§-ban meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó
feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.
A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok
közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását.
IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a
következők:
a, közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozása,
b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés
c,a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének,
elszállításának szervezése
d, a települési hulladék kezelésének szervezése,
e, kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása,
IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a
következők:
a, a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás
folyamatosságát,
b, A hulladékgazdálkodási törvény és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) számú
kormányrendelet alapján elfogadott díjpolitika elvei és díjképzési mód alapján javaslatot
tesz Tagok számára a szilárdhulladék közszolgáltatás díjának megállapítására.
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/4. ponttal egészül ki a következők szerint:
IV/4. Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti,
gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok
a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre.
A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok
tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a
projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az
effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat elcsúsztatott határidőkkel adja át a
Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak. A határidők a létesítmények
megvalósulásától, illetve a jelenleg hatályos tagönkormányzati szerződések hatályától
függnek.
A Társulás szolgáltatási koncesszió ellátására vonatkozó közbeszerzési kiírás keretében a
projektben megvalósuló teljes rendszer üzemeltetését és vagyonkezelését adhatja át a
közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjének/Ajánlattevőinek.
A létesítmény üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint közbeszerzési eljárás
keretében kell az üzemeltető szakcéget kiválasztani. Annak érdekében, hogy a teljes
hulladékgazdálkodási rendszer egységesen működjön, és megfelelő biztosítékok álljanak
rendelkezésre az egyes létesítményeket üzemeltető szervezet(ek) részére, a teljes
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését egy közbeszerzési eljárás keretében kell
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beszerezni, mert csak így biztosított az, hogy a gyűjtést, szállítást végző szolgáltató a
projektben megvalósított létesítményekben fogja a hulladékot szállítani, mely a projektben az
európai uniós támogatás felhasználásának feltétele.
Mindezekre tekintettel lehetőség van a projekt kezdetén a projektben megvalósuló
valamennyi létesítmény üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, mely
egyben a projekt önrészéhez szükséges fedezet egy részét is megfelelően biztosítja, hiszen az
üzemeltetésért az Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor koncessziós díj kérésére jogosult,
mely a hasznosítási jog átengedésének ellenértéke.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés fokozatosan lép hatályba, azaz
a teljes rendszer egyes részeinek üzemeltetése az adott létesítmény, eszköz, berendezés
Társulás által történő átvételét követően kerülne az üzemeltetőnek átadásra, mely biztosítja
azt, hogy a létesítmények Megrendelő (Megbízó) általi átvétele során a létesítmény majdani
üzemeltetője is jelen legyen, így közvetlenül a kivitelezőtől kapja meg az üzemeltető az
összes információt, oktatást, mely a létesítmény hatékony üzemeltetését biztosítja.
A közszolgáltatók által beszedett díj fedezetét a lakossági befizetések képezik. A Társulás
tagönkormányzatai a Társulási Megállapodásban kötelezettséget vállaltak arra, hogy a
létrejövő rendszer fenntartható fejlődését biztosító díjakat állapítanak meg.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása önkormányzati elidegeníthetetlen
jogkör, melyet az önkormányzat évente egyszer rendeletben állapít meg.
Az üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében a Társulási Megállapodás 5. sz. melléklete
tartalmazza.
3.) A Társulási Megállapodás V. - A Társulás vagyona, gazdálkodása - fejezetének
V/1.c.) pontja második bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján a költségvetési
felügyeleti szerve által meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles
nyilvántartani.
4.) A Társulási Megállapodás VI. –Díjpolitika- fejezetének első bekezdése a
következőkkel egészül ki:
A Társulás tagönkormányzatai által elfogadott egységes díjpolitikai elveket, a díjképzés
módját és összetevőit a Társulási Megállapodás 6. sz. melléklete tartalmazza.
5.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezete a nyolcadik
bekezdést követően egy új bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
A Tagok a Társulási Megállapodás IV/3. pontjába rögzített hatáskörüket. A Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
megvalósítását,
a
megvalósuló
hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét követően ruházzák át a
Társulásra.
A Társulás Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott feladatait a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósulását, a megvalósuló
hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét követően köteles ellátni.
A IV/3.1. c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve változó
időponttól, a Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba vételének
időpontjában hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles
ellátni.
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Tagok felhatalmazzák a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló Hulladékgazdálkodási
Rendszer üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást 2009 első
félévében folytassa le.
6.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések - fejezetének utolsó bekezdése
a következőkkel egészül ki:
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció
6. sz. melléklet: Egységes díjpolitikai elvek, a díjképzés módja és összetevői
7.) Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester Dunavecse
- Kovács Éva jegyző Dunavecse
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
8145 Polgárdi, Batthyány u. 122.

2/2010.sz.Kt.h.
A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által
megvalósítani tervezett
hulladékgazdálkodási rendszer
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának
7.7.2. –Működtetés, üzemeltetés- pontjához
tartozó mellékletekről, nyilatkozatokról
Határozat

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
által
megvalósítani
tervezett
hulladékgazdálkodási rendszer Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2. –
Működtetés, üzemeltetés- pontjához tartozó mellékletek, nyilatkozatok tárgyában a következő
határozatot hozza:
1./ A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 7.7.2. Működtetés, üzemeltetés részéhez a
Képviselő-testület által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, az 1-5. számú
mellékletben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést
a Képviselő-testület megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester Dunavecse
- Kovács Éva jegyző Dunavecse
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
8145 Polgárdi, Batthyány u. 132.
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2./ Napirend:
Dél-alföldi Ivóvízjavító Program
Előadó: Molnár Gyula polgármester

Molnár Gyula polgármester úr
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program anyagát minden képviselő megkapta, az
önkormányzatok által létrehozott társulások vehetnek részt kizárólag a pályázatban, amely 90
%-os támogatottságú. Az egyes területekre, nálunk a Bácsvíz Zrt. területe képez egy
önkormányzati társulást. Meg kell alakítani Csongrád, illetve Békés megyében, mert ez az
egész Dél-alföldi régiót érinti. Kecskemét Város Önkormányzata decemberben már
csatlakozott a társuláshoz. Korábban a Zrt. a közgyűlésén hozott egy olyan döntést, hogy a
tagoknak nem fizet ki semmiféle osztalékot, nyereséget, hanem ezt mindig visszaforgatja
rekonstrukciós munkára, illetve beruházásra. A 2008. évi gazdálkodás eredményeként 100
mFt-ot már félretett erre a célra. Azért kell nekünk is részt venni ebbe a Társulásba, mert
Szabadszállásra biztos, hogy innen kell vinni a vizet, Kunadacsra és Kunpeszérre is.
Gudmonfok képes arra, hogy az egész területet ellássa kapacitással. A lényeg az, hogy
Szabadszállás miatt kell a Gudmonfok, mint vízátadó bázis tulajdonosainak benne lennünk
ebbe a társulásba. Az önkormányzatnak nem kell anyagiakban hozzájárulni a program
megvalósításához. A Bácsvíz Zrt. biztosítja a saját erőt, előreláthatólag 2014-ben fog az
elképzelés megvalósulni.
Matula Jánosné képviselő asszony
Kérdésem, hogy a vízdíjat hogyan fogja ez érinteni?
Molnár Gyula polgármester úr
A vízdíj elképzelhető, hogy emelkedni fog, bár nem biztos, hogy nálunk.
Matula Jánosné képviselő asszony
A Bácsvíz Zrt. eredetileg a szennyvizet is úgy készítette, hogy nem lesz drágább, viszont
legalább 50 %-os az elmúlt 2-3 év alatt a vízdíjemelkedésük.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Véleményem az, ha az önkormányzatnak nem kerül pénzébe, vegyünk részt a társulásba.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
A határozat a következő szöveggel egészüljön ki: azon települések vízdíjában érvényesítse az
üzemeltető az üzemeltetés költségeinek növekedését, amelyiknek a társulás létrehozása
érdekében állt.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
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3/2010.sz.Kt.h.
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Program végrehajtása érdekében
Önkormányzati társuláshoz való
Csatlakozás
Határozat
A képviselő-testület megtárgyalta Molnár Gyula polgármester előterjesztését és az alábbi
határozatot hozta:
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, valamint alapító okiratát a határozat
mellékletét képező tartalommal fogadja el, azzal a kikötéssel, hogy azon települések
vízdíjában érvényesítse az üzemeltető az üzemeltetés költségeinek növekedését, amelyiknek a
társulás létrehozása érdekében állt.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert a Társulási Megállapodás
és az alapító okirat aláírására, amennyiben a Bácsvíz Zrt. – testület döntése alapján – a
megvalósításhoz szükséges önerő, illetve a társulás működési költségei biztosítását átvállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Gyula polgármester
3./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester Dunavecse
- Kovács Éva jegyző Dunavecse
- Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. vezérigazgatója

3./ Egyéb ügyek
a) Támogatói nyilatkozat

Molnár Gyula polgármester úr
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleményt adott ki, mely szerint a Nemzeti
Diverzifikációs program keretében pályázati lehetőséget teremtenek vidékfejlesztése 200 ezer
euro. Ennek összege max. 50 millió forint összegről lenne szó Dunavecse esetében. A
Református Egyházközség pályázatot kíván benyújtani. Az elmúlt évben adtunk be pályázatot
Templom felújításra, ami nem jár eredménnyel. Úgy gondolom, hogy ezzel a pályázattal a
Református Templom megújításra kerülhetne. A pályázat önerő nélküli, négy részletben a
megvalósítás ütemében lehet igényelni a támogatást.
Ablonczy Gábor képviselő úr
A lényeg az, hogy ebbe a pályázatban jópontként szerepel, ha az önkormányzat támogatói
nyilatkozatban egyetért a támogatás igénylésével.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom a támogatói nyilatkozat megadását a Református Egyházközség részére.
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Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

4/2010. sz. Kt.h.
Támogatói nyilatkozat
Határozat

A képviselő-testület megtárgyalta a Dunavecse-i Református Egyházközség vezetőjének a
szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunavecse-i Református Egyházközségnek a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett „Nemzeti diverzifikációs
program keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatás igénylésével egyetért, azt támogatja.
2./ Ezen határozatról értesülnek:
- Molnár Gyula polgármester
- Református Egyházközség Dunavecse

b) Cafeteria-juttatás

Molnár Gyula polgármester úr
2010. évi költségvetési törvényt előkészítő pénzügyi törvények módosításába szerepel a
köztisztviselői törvény módosítása, mely szerint a korábbi juttatási rendszert megváltoztatják.
Eddig az étkezési utalvány és a munkaruha juttatás kötelezően adódó volt. Ezeket eltörölték,
helyette cafetéria-rendszer bevezetésében döntöttek. A cafetéria rendszer bevezetése a törvény
szerint a köztisztviselői illetményalap ötszörösétől a huszonötszöröséig terjedő keret
meghatározására van lehetőség. A minimum keret 193.250 Ft, a maximum közel 1 millió
forint. A cafetéria-rendszer alapja, hogy a dolgozó saját maga dönti el, hogy mit választ a
keretben. A keretösszeg tartalmazza az adót is. Abban kell döntenünk, hogy mekkora legyen a
mértéke.
Matula Jánosné képviselő asszony
Javaslom a minimumot, az illetményalap ötszörösét meghatározni.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
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5/2010. sz.Kt.h.
A köztisztviselők cafetériajuttatásának mértéke
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a köztisztviselőket 2010. évben megillető Cafetériajuttatás éves összegét 193.250 Ft.-ban, azaz: az illetményalap ötszörösében állapítja meg.
2./ A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportvezetőjét, hogy az
1. pontban meghatározott összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe tervezze be.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

A rendkívüli ülésen több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a képviselők
munkáját, majd az ülést bezárta.

Kmft.

Molnár Gyula
Polgármester

Kovács Éva
Jegyző
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