Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
40-2/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2010. január 27-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Ablonczy Gábor, Ámán
István, Dobos Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Kissné Korsós Ágnes,
Krizsics János, Matula Jánosné, Vasaji László és Vörös Sándor képviselők (12 fő)
Később érkezett: Kissné Korsós Ágnes, Vasaji László képviselők (2 fő)
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, Vas Imre környezetvédelmi és
településrendezési bizottság külső tagja,
Meghívottak a 7. napirendhez:
Dunavecsei Református Egyházközség részéről: Ablonczy Gábor, Dunavecsei Sportegyesület
részéről: Molnár Gyula, Gazdakör Egyesület részéről: Zoltai László, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részéről Molnár Gyula, Gyöngyvirág Néptánccsoport részéről: Kiss Nikolett,
DVKE Egyesület részéről: Vörös Sándor, Petőfi Baráti Kör részéről: Szécsényi János,
Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület részéről: Koch Mihály, Kék Duna
Népdalkör részéről: Borbély Lajos, Fuga Egyesület részéről: Sebestyén Csaba
Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő
vendéget.
Később érkezik: Kissné Korsós Ágnes és Vasaji László képviselők. 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.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
3.) A teljesítmény követelmények alapját képező 2010. évi kiemelt célok
meghatározása.

4.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó
társulás keretében történő ellátásáról, az éves tapasztalatról
5.) Tájékoztató a piactér működtetésének lehetőségeiről. Pályázat kiírása
6.) Városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések
7.) A helyi civil szervezetek beszámolója (tájékoztatója) tevékenységükről, a
kapott támogatások felhasználásáról
8.) Egyéb ügyek
8.a. Költségvetési rendelet módosítás
8.b. Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
8.c. Pályázati eljárás nélkül betölthető munkakörökről rendelet
8.d. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető
juttatásokról, tám.ról szóló rend.mód.
8.e. Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának
módosítása
8.f. Fejér Megyei Közgyűlés kezdeményezése
8.g. Tájékoztatás a Pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátásának lehetőségeiről
8.h. Területen kívüli betegek ellátása (tájékoztatás)
8.i. Hulladékkezelési közszolgálati díjjal kapcsolatos
tájékoztató
8.j. Jobbik kérelme helységnévtábla elhelyezésére
Indoklás és tájékoztatás kérése
8.k. Hét TV Kistérségi Televízió felhívása
8.l. Óvodai beiratkozás
8.m. Folyószámla hitelkeret megállapítása
(Az egyéb ügyek után zárt ülésre került sor)
/ Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony megérkezett, jelen van 11 fő képviselő)
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 11 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:
- 378/2009. sz. határozattal a testület elfogadta a Közoktatási terv felülvizsgálatát.
- 379/2009. sz. határozattal a Polgármesteri Hivatal munkájáról készült beszámolót
elfogadta a testület.
- 380/2009. sz. határozattal a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi
munkatervét fogadta el a testület.
- 381/2009. sz. határozattal az Önkormányzat 2010. évi Munkatervét fogadta el a
testület.
- 382/2009. sz. határozattal a testület döntött Hulladékkezelési közszolgáltatás díjának
jövőbeni megállapítása érdekében.
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383/2009. sz. határozattal az Ifjúsági koncepció felülvizsgálatára került sor.
384/2009. sz. határozattal a testület a Százszorszép Óvoda Alapító okiratának
módosításáról döntött a testület.
385/2009. sz. határozattal a testület a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító okiratát
módosította.
386/2009. sz. határozattal a testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
módosította.
387/2009. sz. határozattal a testület elfogadta a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot.
388/2009. sz. határozattal az I. számú háziorvosi beszámolót fogadta el a testület.
389/2009. sz. határozattal a Területen kívüli betegek ellátásával kapcsolatban döntött a
testület.
390/2009. sz. határozattal a Pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatban döntött a
testület.
391/2009. sz. határozattal a testület zárt ülésen elutasította egy kérelmező telekcserére
vonatkozó kérelmét.
1/2010. sz. határozattal a testület rendkívüli ülésen a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodását módosította.
2/2010. sz. határozattal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás a Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint pályázat beadásáról döntött a
testület.
3/2010. sz. határozattal a testület döntött a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program
végrehajtása érdekében önkormányzati társuláshoz való csatlakozásról.
4/2010. sz. határozattal a testület a Dunavecse-i Református Egyházközséget
vidékfejlesztési támogatás igénylése miatt támogatói nyilatkozatban részesítette.
5/2010. sz. határozattal a testület a köztisztviselők cafetéria-juttatásának mértékéről
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 11 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2./ Napirend:
2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
A tavalyi évtől kezdve közfoglalkoztatási tervet kell készíteni az önkormányzatoknak. A múlt
évben április 15-e volt a határidő a megjelent rendelet alapján. Ebben az évben 2010. február
15. A Kunszentmiklós-i Munkaügyi Központ véleményezte, és elfogadásra javasolja a tervet.
A Szociális Keresztasztal is megtárgyalta a tervet és elfogadásra ajánlja. Az idei évben
településőrök foglalkoztatására van lehetőség, amit megfinanszíroz a Munkaügyi Központ. A
feladatuk az lenne, hogy a városban járőrözzenek és a közfoglalkoztatottaknak a
felügyeletével is megbíznánk őket. A közfoglalkoztatási tervet a Szociális bizottság is
megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
A bizottság a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadásra javasolja. A bizottság az ülésen
elhangzott pályázatot támogatja, amennyiben lehetősége van a településőröket jó lenne a
közfoglalkoztatásba bekapcsolni, mert az volt a megjegyzés, hogy nagyon nehéz ezt
megoldani, de mégis szükséges lenne, hogy nagyobb felügyeletet és ellenőrzést kapjanak ezek
az emberek a munkavégzésük során.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
A tavalyi felvetésemre nem történt semmi, de megtaláltam rá a magyarázatot. Kérdezném,
hogy ez még mindig az „Út a munkához” program keretében történik? Véleményem szerint,
amit ők tettek, az nem vezet a munkához, nem vezet a munkaerőpiacra vissza. Lehet, hogy mi
kevesek vagyunk arra, hogy más eredményeket érjünk el, de ezeknek, az embereknek a
munkájuk hatékonysága is olyan rossz volt, hogy az nem vezet vissza a munkaerőpiacra.
Molnár Gyula polgármester úr
Teljesen egyetértek veled. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal közmunkaprogramot hirdetett 5 hónapos időtartamra januártól, amelyre
kistérségi összefogással lehetett volna pályázni. Az FKDTKT. területén lévő önkormányzatok
közül csak Kunszentmiklós, Tass és Dunavecse szándékozott a közmunkaprogramban részt
venni, viszont a pályázati kiírás szerint 5 településnek kellett volna részt venni, így a
pályázaton nem tudtunk elindulni.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem, hogy másfajta foglalkoztatás lett volna, illetve mennyiben lett volna más?
Molnár Gyula polgármester úr
Ez a pályázati lehetőség 100 %-os támogatottságú lett volna, de csak meghatározott szervezet
foglalkoztatta volna őket. Ha mi foglalkoztattuk volna őket, akkor nekünk kellett volna
biztosítani az eszközöket.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
Kérdésem, hogy tavasszal az úthibák javításában nem vehetnek részt a közmunkások? Úgy
gondolom, hogy azért, hogy a szemetet és a falevelet söpörjék kár a 6 órás minimálbér.
Molnár Gyula polgármester úr
A véleményem szerint csak megfelelő képességű szakember irányításával volna őket célszerű
ebbe a feladatba bevonni, viszont ezen a téren rendkívül gyengén állunk.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Az anyagban nagyon sok érdekes adatra derült fény, látni lehet, hogyan növekedtek azoknak
az embereknek a száma, akik ellátás nélkül maradtak. Nagyon egyetértek a bizottsággal, a
polgármesterrel úrral és azzal is, hogy már a korábbi években is probléma volt és sosem
tudtuk megoldani, hogy az irányítás úgy történjen, hogy tényleges munkavégzésük megfelelő
legyen. Ebben az évben ezt kiemelten kell kezelni. Örülök annak, hogy növekedik a létszám,
ha megfelelő munkát végeznek. Azért azt ne felejtsük el, hogy a közmunkások közül nagyon
sokan az intézményekben dolgoznak, ezzel a kiegészítéssel tudtuk ellátni a takarítási és egyéb
feladatunkat, ami nagy segítség volt. Egy kérdésem van, ami számomra furcsa mondat volt a
tervben, mégpedig ott, amikor taglaljuk, hogy kevesebb összeg lett lehívva, mint amennyit
lehetett volna. Furcsa számomra a magyarázata, mely szerint „kevesebb a szakmunkás által
elvégzendő feladat”. Ezt hogyan kell érteni?
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Molnár Gyula polgármester úr
Itt arra gondoltunk, hogy évközben nem merült fel olyan munka, amely szakképzettséget
igényelt volna, de nem is volt a RÁT-osok között szakmunkás.
Javaslom, hogy fogadjuk el a 2010. évi közfoglalkoztatási tervünket. Megkérdezi a képviselőtestület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

6/2010.sz.Kt.h.
2010. évi Közfoglalkoztatási terv
Határozat

1./ A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét az 1993. III. tv.
37/A § (1) bek. alapján elfogadja.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy településőr foglalkoztatására 2 főre pályázatot nyújt
be. Nyertes pályázat esetén az állást meghirdeti.
Felelős: Molnár Gyula polgármester
Határidő: 2010. február 15.
3../ A határozatról értesül:
- Magyar Államkincstár 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.
- Zsorda Józsefné főmunkatárs
- Kissné Korsós Ágnes szociális bizottság elnöke
- Gazdálkodási csoport

3./ Napirend:
A teljesítmény követelmények alapját képező 2010. évi kiemelt célok meghatározása
Előadó: Kovács Éva jegyző
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi Jegyző Asszonytól, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendhez?
Kovács Éva jegyző asszony
Igen, az utolsó oldalon az utolsó bekezdésben dátum elírás történt. A helyes időpont a
Jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények meghatározásánál 2010. február 15. Kérném
ezt javítani az anyagban. Más kiegészítésem nincs az anyaghoz.
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Molnár Gyula polgármester úr
A teljesítmény követelmények alapját képező 2010. évi kiemelt célok meghatározása anyagot
az ügyrendi bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem az elnök urat, hogy ismertesse a
bizottság javaslatát.
Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi bizottság elnöke
A bizottság elfogadásra javasolja a célok meghatározását, azzal a javítással, melyet Jegyző
Asszony ismertetett.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

7/2010.sz.Kt.h.
A köztisztviselők 2010. évi
teljesítménykövetelményeinek
alapját képező kiemelt célok meghatározása
Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta „A köztisztviselőkkel szemben a 2010. évre
meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra” című előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület Dunavecse Város Önkormányzatának a köztisztviselőkkel szemben
2010. évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául – e határozat melléklete szerinti
célokat határozza meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy
- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 15.-ig dolgozza ki a
köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeket,
- a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: valamennyi osztály
Határidő: 2010. február 15. és 2010. december. 31.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy
a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 15.-ig dolgozza ki a
Jegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket,
- a Jegyző 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el.
Felelős: Polgármester
Határidő: , 2010. február 15. és 2010. december. 31.
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3./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Kovács Éva jegyző asszony
- Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

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

Molnár Gyula polgármester úr
A KESZI vezetője írásban kérte, hogy a beszámolóját a február végi testületi ülésre tegyük át,
mivel a 2009-es év zárása még folyamatban van.
A képviselő-testület tagjai egyhangúan tudomásul vették a kérést.

5./ Napirend:
Tájékoztató a piactér működtetésének lehetőségeiről. Pályázat kiírása
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Molnár Gyula polgármester úr
Annyi tájékoztatást szeretnék adni, hogy megkértük a használatbavételi engedélyt a piactérre.
Az ÁNTSZ abban az esetben adja meg az engedélyt, ha a vízminőség megfelelő lesz.
Véleményem szerint az engedély a február végi testületi ülésig megérkezik, akkor
visszatérünk az üzemeltetés kérdésére. Addig is kidolgozzuk az elképzeléseket.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
Az elképzelések kapcsán szeretném kérni, hogy adatok álljanak a bizottság rendelkezésére
ezzel kapcsolatban, olyanok mint például az eddigi igénybevételek, bevételek, árusítási
napok száma. A véleményem az, hogy a bérbevételhez a piactér nagysága kicsi, lehet, hogy
pont ezért nem lesz érdeklődő.
A képviselő-testület tagjai egyhangúan tudomásul vették az elhangzottakat.

6./ Napirend:
Városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések
Előadó: Molnár Gyula polgármester, Aranyi Ágota intézményvezető
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
A bizottság megtárgyalta a napirendet, ezért felkérem az oktatási bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát.
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Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális– és Ifjúsági Bizottság elnöke
Három témában szeretném elmondani véleményünket, felvetésünket. Az oktatási bizottság
megtárgyalta a 2010. évben a tervezett programokat. Kiegészítést szeretnék tenni, március
15.-én az ünnepi műsort a Gróf Teleki József Református Iskola adja. A Hősök Napját a
BKMÖ Duna Menti EGYMI intézmény adja, valamint az Október 23.-i ünnepséget is. Tehát
minden évben egyik iskola kétszer is szerepel, ezt az intézményvezetők megbeszélték.
Augusztus 20.-i ünnepség is benne van egy tervvel a programban. Az a kérésünk, hogy a
képviselő-testület ezt fogadja el így, azzal a feltétellel, hogy ez mind költségvetés függvénye.
A programot a bizottság elfogadásra javasolja. A február 24-i testületi ülés 3. napirendi
pontját a bizottságnak kellene ülés előtt megtárgyalni. Polgármester úrral megbeszéltem, hogy
ezt a napirendet a bizottságnak nem kell tárgyalnia, a „Dunavecse Városért” Emlékérem
adományozása zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Bizottsági ülésen az ünnepségek kényes pontjának kérdése vetődött fel, azaz ki tartja a
nemzeti ünnepeken az ünnepi beszédet. Kétféle megközelítése van, vagy minden nemzeti
ünnepen polgármester feladata az ünnepi beszéd elmondása – ezt kimondhatja a testület, ha a
polgármester úr ezt felvállalja. A kényes része a dolognak az, hogy vannak különféle
elvárások, javaslatok erre nézve. Ezért az ügyrendi bizottság úgy gondolta, hogy jó lenne egy
bizottság létrehozása, amely előzetesen megtárgyalná az egyes ünnepségek kapcsán
felvetődött javaslatokat, elképzeléseket, döntene a végleges programot illetően. Ide
kapcsolódik szorosan az ünnepi beszédet mondó kiválasztása, felkérése is.
Vörös Sándor képviselő úr
Javasolnék egy másik megoldást, mégpedig azt, hogy a neves ünnepeinken a polgármester,
vagy az Ő általa felkért személy tartsa az ünnepi beszédet. Így a polgármester urat lehet
befolyásolni, hogy ő kérjen fel valakit.
Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Mi a polgármester urat szerettük volna mentesíteni ebben a kérdésben, nem ellene szólt a
dolog, éppen hogy a felelősségének a csökkentésére.
Molnár Gyula polgármester úr
A Vörös képviselő úr által elmondottakkal egyetértek, így lehetőségem van figyelembe venni
a kéréseket is, így magam is felkérhetek bárkit az ünnepi beszéd elmondására.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
A júniusra tervezett Hídi-fesztivál kapcsán kérdezném, nem lehetne-e „magyarok vásárát”
meghirdetni. Részt vettem olyan fesztiválon, ahol magyarok vásárát tartottak és nem engedtek
be kínai bóvlikat. Ebben a tekintetben javasolnám.
Molnár Gyula polgármester úr
Kissé szerencsétlen lett az a gondolat, hogy Hídi-vásár elnevezést adtunk a rendezvénynek.
Az elmúlt évben is kulturális rendezvényt szerettünk volna tartani, nem pedig vásárt. Ezzel
szemben a telefonok nagy része arról szólt, hogy jönnének különféle árusok. Vásárt lehet
tartani más dátumokon, de úgy gondolom, hogy ez egy hídavatási ünnep. Az, hogy kiket
engedünk be a rendezvényre, rajtunk múlik.
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dr. Gulyás Attila képviselő úr
Nekem tetszett a Hídi-vásár elnevezés.
Aranyi Ágota intézményvezető
A napirendhez szeretném elmondani, hogy idővel bővülnek a programok, ünnepségek. A
Hídi-vásár kapcsán szeretném elmondani, hogy igazából egy fesztivált szerettünk volna,
ebben a Gyöngyvirág Néptánccsoport a segítségünkre is volt. Úgy gondolom, ha
önkormányzati rendezvényt tart bármelyik település, akkor a szervezők megbeszélik, hogy
oda kit várnak, hányan jöjjenek árusok, milyen jellegű árusok jöjjenek. Az elmúlt évben is
igyekeztünk népművészeti jellegűt, de ebből nagy viták voltak. Nem kirakodó vásárt
szerettünk volna, hanem fesztivált, ahová az érkező vendégek el tudnak menni egy sörsátorba,
büfébe, lángost, fagylaltot venni, és vásárlási lehetőség is kínálkozik.
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Egy ilyen rendezvényről az árusok hogyan szereznek tudomást?
Aranyi Ágota intézményvezető
Előző években is voltak árusítani, nem kell nekik külön szólni. Egyébiránt az ő érdekük,
nekik kell feltérképezni, hogy a környéken mikor, milyen programok vannak. Ezzel nem volt
problémánk, azzal igen, hogy mikor tudomást szereztek a rendezvényről 50-60 árus is
szeretett volna jönni. Sajnos a rendezvény neve sokukat megtévesztett, éppen ezért lett az idei
évben már Hídi-fesztivál a városi ünnepség neve.
Vörös Sándor képviselő úr
Úgy érzem, hogy itt egy másik dolgot is érdemes megvitatni. Valami frissítés ráférne erre a
hídi ünnepségre, mert úgy érzem, hogy tavaly, illetve két éve a befektetett energiához képest a
látogatók száma elmaradt a várttól.
Aranyi Ágota intézményvezető
Igen, ezt mi is észrevettük. Bár a néptánccsoportok bemutatójára sok néző kíváncsi volt.
Sajnos nem volt neves fellépőnk, aki vonzotta volna a közönséget. Nem volt rá pénzünk,
gyakorlatilag olyan minimális költségvetéssel dolgoztunk a tavalyi évben, ami marad az idei
évben is.
Vörös Sándor képviselő úr
Az a véleményem, hogy van egy Hídi-fesztiválunk és egy, Augusztus 20-i rendezvényünk, ha
a kettőből egyet szerveznénk, akkor mindenki számára pozitívabb visszhangja lenne. Tehát
egy színvonalas, mindenki számára elfogadható Augusztus 20-i ünnepség végkicsengésben
pozitívabb, mintha szerveznénk kettő olyat, ami kisebb érdeklődésre tart számot.
Aranyi Ágota intézményvezető
Ezt polgármester úrral is így beszéltük meg tavaly, hogy legyen szerényebb az Augusztus 20-i
rendezvény és próbáljunk meg annyi pénzt összegyűjtögetni, hogy a Hídi-vásárunk gazdagabb
legyen.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
Javaslatom lenne, hogy valamelyik ünnepségünkre hívjuk meg Berecz Andrást.
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Aranyi Ágota intézményvezető
Ezzel csak az a probléma, hogy a legtöbb előadó fél órás műsorért nagyon sok pénzt kér. Az
elmúlt évben ezért is volt jó a néptánccsoport műsora, mivel kitöltötték a műsoridőt. Nagyon
tanácstalanok vagyunk, hogy miből, mit és hogyan szervezzük meg azt a fergeteges jó
programot, amire mindenki tényleg azt mondja, hogy minden perc tényleg olyan volt, hogy
minden percét élvezték.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Szeretném javasolni, hogy ezen a témán lépjünk tovább. Az ünnepségszervező bizottság
dolgát éppen ebben látnám megfogalmazódni, nem hiszem, hogy a testületi üléseken
részletekbe menően kellene tárgyalni bizonyos ünnepi alkalmak ilyen vagy amolyan
megszervezését. Nem gondolom, hogy a testületnek ez az elsőrendű feladata.
/Vasaji László képviselő úr megérkezett, jelen van 12 fő képviselő/
Molnár Gyula polgármester úr
Azért vettük bele a napirendbe, mert akkor még más volt a testület véleménye. Ezért az a
javaslatom hogy a Hídi-fesztivál megrendezésével kapcsolatos feladatokra hozzunk létre egy
ad hoc bizottságot. Ennek tagjait a következő testületi ülésen választanánk meg. Addig
minden képviselő gondolja át, hogy kik legyenek benne, illetve kik azok a képviselő-testület
tagjai közül, akik szívesen vennének részt a bizottság munkájában.
Megkérdezi polgármester úr a testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

8/2010.sz.Kt.h.
Városi rendezvények, ünnepségek
előkészítésére vonatkozó elképzelések
H atározat
1./ A képviselő-testület a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó
elképzelésekről szóló előterjesztést elfogadja.
Felelős: Molnár Gyula polgármester, Aranyi Ágota intézményvezető
Határidő: folyamatos
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hídi-fesztivál megrendelésével kapcsolatos
feladatok megszervezésére, lebonyolítására, a feladatok koordinálására előkészítő bizottságot
hoz létre. A bizottság tagjainak megválasztása érdekében felkéri Molnár Gyula polgármestert,
hogy személyükre a következő testületi ülésen tegyen javaslatot.
Felelős: Molnár Gyula polgármester
Határidő: 2010. február 24.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Aranyi Ágota intézményvezető
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7./ Napirend:
A helyi civil szervezetek beszámolója (tájékoztatója) tevékenységükről, a kapott
támogatások felhasználásáról
Előadó: Az egyesületek, alapítványok vezetői
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Kedves Vendégek! A 2009.-es évre is a civil
szervezetek beadták a szabályzatnak megfelelő támogatási igényeinket az önkormányzat
részére. Megállapítottuk már a beadás időpontjában, hogy nagyon széles palettával, nagyon
sok civil szervezet segíti az önkormányzat, illetve a település munkáját. Nagyon sokféle és
rengetek munkát vállalva azért a minimális támogatásért és saját maguk önképzéséért, hogy
végre tudják a terveiket hajtani. Szám szerint 17 civil szervezetnek ítéltünk oda a 2009. évre
támogatást. Ebből egy civil szervezet nem vette igénybe a megítélt támogatást. A többiekről
el kell mondani, hogy nagyon részletes, a munkájukat tükröző tájékoztatót adtak az
önkormányzat részére a 2009. évi felhasználásukról. Az értékelés, illetve a felhasználás
ellenőrzésénél azt kellett figyelembe venni, hogy a pályázati céloknak megfelelően történt-e a
felhasználás, illetőleg van e a megítélt összeg feletti felhasználás. El kell, hogy mondjam,
hogy döntő részben a civil szervezetek a támogatás keretüket felhasználva adták be a
számlákat. Úgy gondolom, hogy a civil szervezetek nagyon pontosan használták fel –
általánosságban – a támogatási összegeket. Összesen említésre méltó 4 civil szervezet, amiből
a Kék Duna Népdalkör a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól is kapott 60 ezer forint
támogatást. Három az önkormányzathoz szorosan kapcsolódó civil szervezet elszámolását a
bizottsági ülésen hosszasan tárgyaltuk. Nevezetesen az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, a
Polgárőrséget és a Sportegyesültet. Évekkel ezelőtt a civil szervezetekhez kerültek ezek az
egyesületek, azért, hogy könyvviteli elszámolásuk és mindennemű kiadási előirányzatuk
külön funkcióban legyen. Ebben az évben tapasztaltuk, hogy ez nem szerencsésen oldódott
meg. A Polgárőrség megítélt támogatásából lényesen kevesebbet tudtunk kiutalni, mivel a
Lada Niva gépjármű javítása és egy új gépjármű beállítása nagyobb költséget jelentett. A
Sportegyesület az általa kért támogatást 38 eFt-tal túlhaladta, melyet vissza kell fizetnie. Ez
volt az egyetlen szervezet, amely túlhaladta a lehetőségét. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
támogatási kérelmén felújítást jelölt meg célnak, viszont így a támogatást nem tudták
felhasználni. Kérjük a Polgármester urat, hogy a 2010-es évnek az indításánál ezeknek a teljes
évi költségvetése, mint önálló egyesület szerepeljen és minden ezzel kapcsolatos költséget, a
támogatási előirányzatnál mutassanak ki. Rendezni kell az önkormányzat tulajdonában lévő
eszközök használatát, illetve azt az üzemeltetést, illetve feladatellátást, ami az egyesületre
vonatkozik. Kérjük, hogy a három egyesület ebben az évben a támogatást illetően a helyére
kerüljön. A bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy a gazdálkodási csoportvezető egy sémát
fog készíteni, ami a jellemző költségeket tartalmazza. Ezzel a kiegészítővel a civil szervezetek
2009. évi előirányzat felhasználását, a támogatásokat illetően elfogadásra javaslom és kérem,
hogy a civil szervezetek 2009. évi munkáját a Polgármester úr ennek függvényében értékelje,
mert a civil szervezetek mindent megtettek a feladatuk teljesítése és a település
rendezvényeinek emelése érdekében.
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Ablonczy Gábor képviselő úr
Az Ügyrendi bizottság is beszélgetett erről a témáról, ott első rendben vetődött fel, hogy át
kellene gondolni a jövőre nézve azt, hogy ez támogatás vagy finanszírozás. A különbség alatt
azt értem, hogy egy civil szervezetnek egy bizonyos egész dolgát finanszíroz, avagy
támogatást ad hozzá. Tehát 100 %-osan támogat, vagy a civil szervezetnek fel kell mutatnia,
hogy ő mit tesz ugyanezért a célért. Nem jó dolognak érezzük, hogy egy bizonyos civil
szervezet külső ügyekért is dolgoz vagy csak belső ügyeket, próbál rendezni. Nagyon
fontosnak érzem a saját áldozathozatalnak a megvalósulását. Én a civil szervezetek
támogatásán ezt értem, hogy hozzáteszünk valamit, hogy a cél sikerüljön.
Vörös Sándor képviselő úr
Megjegyzésem lenne a Sportegyesülettel kapcsolatban. Lehet látni, hogy ezt a több millió
forintos finanszírozást az egyesületen belül a foci viszi el. Ha az információm helyesek,
számtalan olyan mérkőzést játszottak a dunavecsei futballisták, hogy hol a felnőtt csapatban
nem volt elég játékos, hol az IFI-ben. Ez méltatlan, és nem is biztos, hogy ilyen mértékű
finanszírozás szükséges abban az esetben, ha nem tudunk kiállítani normális csapatot, akkor
inkább a tömegsportra áldozzunk a pénzt. Nyilván támogatni kell a dunavecsei sportot, de
nem mindenáron. Azon is el kell gondolkodni, hogy a dunavecsei egyesület milyen játékos
politikát folytat, hogy Apostagra járnak a játékosok focizni.
Molnár Gyula polgármester úr
Ezeket, a játékosokat többször is hívtuk vissza, de nem hajlandók, pedig lenne helyük.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Ezeket, a gondokat szeretnénk kiküszöbölni ezekkel a javaslatokkal, megfigyelésekkel a
tisztán képlátással, hogy minden egy helyen kerüljön kimutatásra. A pénzügyi bizottság
elnöke által elmondott javaslatok is ebből a kiindulásból indultak el, és így nyugodt szívvel
tudjuk a támogatást egy-egy szervezetnek odaítélni. Úgy érzem, hogy a 2010.-es évben
nagyobb odafigyelés kell részünkről is, hogy a szabályzatban foglalt célokra, amiket ott
kitűztünk, csak azokra adjunk támogatást. Később derült fény arra, hogy volt egy pár olyan
szervezet, aki egész másra kért támogatást, odaítéltük, most pedig elszámoltatni csak azzal
lehet, amire megkapta.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Minden civil szervezetnek meg kellene kapnia azokat a pontokat, ami alapján lehet támogatást
kérni.
Kovács Éva jegyző asszony
A honlapról le lehet tölteni azokat a szempontokat, ami alapján lehet pályázni, illetve a
hivatalban is tudunk ebben segíteni.
Vörös Sándor képviselő úr
Javasolnám, hogy az idei évre vonatkozó támogatás beadása előtt hívjunk össze egy civil
fórumot.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Abból volt a probléma, hogy ami célt elfogadtunk a támogatás odaítélésénél nem azonos a
szabályzatban rögzítettekkel.
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Szécsényi János a Petőfi Baráti Kör képviselője
Szeretnék szólni a civil szervezetek nevében, hogy mi mégis igényt tartunk arra, hogy írásban
megkapjuk a szabályzatot.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Véleményem az, hogy aki civilként támogatást szeretne kérni, jöjjön be a hivatalba érte. A
civil szervezetnek kell tisztába lennie azzal, hogy milyen feltételrendszer működik.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Véleményem szerint ez megoldható akkor, amikor a civil fórumot összehívják.
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony
Nagyon jó érzés volt számomra, mikor végigolvastam a listát. Sajnos hajlamosak vagyunk
nem észrevenni, hogy miféle értékek vannak ezen a településen. Úgy gondolom, hogy olyan
listát is jelent ez a beszámoló, ami látható, hogy még nem veszett ki az emberekből a tenni
akarás. Emberek időt és energiát nem sajnálva áldoznak ezért a dologért, ami nagyon fontos.
Akár milyen nehéz is, akármilyen megszorítások is vannak a lehetőségekhez képest
mindenféleképpen folytatni kellene ezt a támogatást. Szeretném mindenkinek megköszönni a
munkáját, aki ebben részt vett.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a civil szervezetek beszámolóinak
elfogadásával?
A képviselő-testület tagjait 11 igen és 1 ellenszavazattal a következő határozatokat hozták:

9/2010.sz.Kt.h.
Mozgáskorlátozottak
Egyesületének beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére 2009.
évben támogatásként 90.000 Ft. lett megállapítva, viszont összeg nem került kiutalásra, mivel
a részükre megállapított támogatás kiutalásának időpontját későinek érezték, ezért azt nem is
kérték.
Így az elmúlt év tevékenységéről beszámolót sem nyújtottak be, és nem is kellett
elszámolniuk.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Gazdálkodási csoport

10/2010.sz.Kt.h.
Duna-part Baráti Egyesület
beszámolója
Határozat
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1./ A képviselő-testület a Duna-part Baráti Egyesület 2009. évi tevékenységéről, valamint a
kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

40.000 Ft.
40.000 Ft.
41.632 Ft.
40.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Duna-part Baráti Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

11/2010.sz.Kt.h.
Római Katolikus Templomért Alapítvány
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Római Katolikus Templomért Alapítvány 2009. évi
tevékenységéről, valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak
szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

80.000 Ft.
80.000 Ft.
80.008 Ft.
80.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Alapítvány a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Római Katolikus Templomért Alapítvány Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

12/2010.sz.Kt.h.
Kék Duna Népdalkör
Beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Kék Duna Népdalkör 2009. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját – elszámolását – az alábbiak szerint fogadja el:
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-

-

Megítélt támogatás összege
190.000 Ft. (Dunavecse Város Önkormányzata által:
130.000 Ft. + Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által megítélt támogatás 60.000 Ft.)
Kiutalt támogatás összege
167.050 Ft.
Bizonylattal elszámolt összeg 167.050 Ft.
Természetben elszámolt költség 22.950 Ft.
Felhasznált támogatás összesen 190.000 Ft.
Különbözet
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Népdalkör a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ A határozatról értesülnek:
- Kék Duna Népdalkör Dunavecse
- Gazdálkodási Csoport

13/2010.sz.Kt.h.
Dunavecsei Gazdakör Egyesület
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Dunavecsei Gazdakör Egyesület 2009. évi tevékenységéről,
valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

80.000 Ft.
80.000 Ft.
135.050 Ft.
80.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dunavecsei Gazdakör Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

14/2010.sz.Kt.h.
Delfin Alapítvány
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Delfin Alapítvány 2009. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
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-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

100.000 Ft.
100.000 Ft.
125.400 Ft.
100.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Alapítvány a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Delfin Alapítvány Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

15/2010.sz.Kt.h.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a megítélt
támogatás 600.000 Ft. volt, viszont összeg kiutalására került sor.
2./ A képviselő-testület az Egyesület 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

16/2010.sz.Kt.h.
Dunavecsei Sportegyesület
beszámolója

Határozat

1./ A képviselő-testület a Dunavecsei Sportegyesület 2009. évi tevékenységéről, valamint a
kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Természetben elszámolt költség
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

1.800.000 Ft.
1.550.000 Ft.
1.574.000 Ft.
288.000 Ft.
1.838.000 Ft.
38.000 Ft.

2./ A képviselő-testület felkéri a
- Dunavecsei Sportegyesület vezetőjét, hogy a különbözetként kimutatott összeget a
Polgármesteri Hivatal házipénztárában e határozat kézhezvételétől számított 8 napon
belül fizesse be
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-

a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjét, hogy a különbözet
visszafizetéséről a következő testületi ülésen számoljon be.

3./ Ezen határozatról értesül:
- Dunavecsei Sportegyesület
- Gazdálkodási csoport

17/2010.sz.Kt.h.
DVKE Egyesület
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a DVKE Egyesület 2009. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

100.000 Ft.
100.000 Ft.
101.894 Ft.
100.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- DVKE Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

18/2010.sz.Kt.h.
FUGA Egyesület
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a FUGA Egyesület 2009. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
100.000 Ft.
Kiutalt összeg:
30.015 Ft.
Bizonylattal elszámolt összeg:
30.015 Ft.
Felhasznált támogatás összesen: 30.015 Ft.
Különbözet:
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
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3./ Ezen határozatról értesül:
- FUGA Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

19/2010.sz.Kt.h.
Petőfi Baráti Kör
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Petőfi Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

80.000 Ft.
70.668 Ft.
70.668 Ft.
70.668 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Petőfi Baráti Kör a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Petőfi Baráti Kör Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

20/2010.sz.Kt.h.
Dunavecséért Új Polgárőrség és
Bűnmegelőzési Egyesület
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület 2009. évi
tevékenységéről, valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak
szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Természetben elszámolt költség
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

900.000 Ft.
308.915 Ft.
308.915 Ft.
591.085 Ft.
900.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
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3./ Ezen határozatról értesül:
- Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

21/2010.sz.Kt.h.
Gyöngyvirág Néptánc Csoport
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Gyöngyvirág Néptánc Csoport 2009. évi tevékenységéről, valamint
a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

150.000 Ft.
149.865 Ft.
149.865 Ft.
149.865 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Néptánc csoport a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Gyöngyvirág Néptánc Csoport Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

22/2010.sz.Kt.h.
Vikár Béla Női Kar
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Vikár Béla Női Kar 2009. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Természetben elszámolt költség:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

75.000 Ft.
74.470 Ft.
49.420 Ft.
25.050 Ft.
74.470 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Vikár Béla Női Kar a kapott támogatást cél
szerint használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vikár Béla Női Kar Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
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23/2010.sz.Kt.h.
Református Egyházközség
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Református Egyházközség 2009. évi tevékenységéről, valamint a
kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

80.000 Ft.
80.000 Ft.
80.236 Ft.
80.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyházközség a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Református Egyházközség Dunavecse
- Gazdálkodási csoport

24/2010.sz.Kt.h.
Bács-Kiskun Megyei Közoktatásáért
Közalapítvány beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Bács-Kiskun Megyei Közoktatásáért 2009. évi tevékenységéről,
valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

20.000 Ft.
20.000 Ft.
41.125 Ft.
20.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Közalapítvány a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Bács-Kiskun Megyei Közoktatásáért Közalapítvány Kecskemét, Deák F. tér 3.
- Gazdálkodási csoport
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25/2010.sz.Kt.h.
Bács-Kiskun Megye Természeti
Katasztrófa Kárenyhítési Bizottság
beszámolója
Határozat

1./ A képviselő-testület a Bács-Kiskun Megye Természeti Katasztrófa Kárenyhítési Bizottság
2009. évi tevékenységéről, valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az
alábbiak szerint fogadja el.

-

Megítélt támogatás összege:
10.000 Ft.
Kiutalt összeg:
10.000 Ft.
Bizonylattal elszámolt összeg: 150.000 Ft.
Felhasznált támogatás összesen: 10.000 Ft.
Különbözet:
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Bizottság a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Bács-Kiskun Megye Természeti Katasztrófa Kárenyhítési Bizottsága Kecskemét, Deák F.
tér 3.
- Gazdálkodási csoport

8./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Költségvetési rendeletmódosítás

Molnár Gyula polgármester úr
A költségvetési rendeletmódosítás tervezetét minden képviselő megkapta, mely a 2009. évi
költségvetés 6. módosítása, amely a 4. negyedév kötelező – MÁK által kiközölt – tételeit és a
pályázati előlegekre kiutalt tételeket tartalmazza. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta a
rendeletmódosítást, ezért felkérem a bizottság elnöké, mondja a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2010. (I.27.) rendeletét a Költségvetési
rendeletről szóló 3/2009. (II.4.) számú rendelet módosításáról.
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/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

b) Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Molnár Gyula polgármester úr
Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért szükséges az elektronikus ügyintézésről szóló
rendeletet hatályon kívül helyezni. Az ügyrendi bizottság is megtárgyalta a napirendet, ezért
felkérem az elnökét, mondja el a bizottság javaslatát.
Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 2/2010. (I.27.) rendeletét az egyes rendeleteinek
hatályon kívül helyezéséről.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

c) Pályázati eljárás nélkül betölthető munkakörökről

Molnár Gyula polgármester úr
Az önkormányzat rendeletében határozhatja meg azokat a munkaköröket, melyek a
Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül tölthetők be. Az idei évben ezt a munkakört
az adó területén szeretnénk így betölteni. Az ügyrendi bizottság is megtárgyalta a napirendet,
ezért felkérem az elnökét, mondja el a bizottság javaslatát.
Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a pályázati eljárás nélkül betölthető munkakörökről szóló rendeletet
és elfogadásra javasolja
.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 3/2010. (I.27.) rendeletét a Polgármesteri
Hivatalnál a pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

d) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
szóló rendelet módosítása
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Molnár Gyula polgármester úr
Ebbe a rendeletünkre jelenleg még szerepel az, hogy az önkormányzat a köztisztviselők
számára nyugdíjkiegészítő támogatást nyújt. Ezt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni,
miután ilyen támogatás nincs. Az ügyrendi bizottság is megtárgyalta a napirendet, ezért
felkérem az elnökét, mondja el a bizottság javaslatát.
Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítás és azt elfogadásra javasolja.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010. (I.27.) rendeletét a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 13/2006. (III.29.)
számú rendelet módosításáról.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/

e) Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Molnár Gyula polgármester úr
Az alapító okirat módosítása azért szükséges, mert a közigazgatási információs rendszer olyan
feltételeket szab, hogy önálló kimutatást kell készítenünk minden egyes épületről. Javaslom a
módosítás elfogadását.
Polgármester úr megkérdezi, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

26/2010. sz.Kt.h.
Petőfi Sándor Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítása
Határozat

1./ A képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola 103/2009. számú határozattal
elfogadott s többször módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.
A 15. pontban a feladat ellátását szolgáló vagyon alcímben szereplő szövegrész
helyébe az alábbi meghatározás kerül:
Dunavecse Zrínyi u. 6. sz. alatti 25. hrsz-ú épület 1.
Dunavecse Hősök tere 1. sz. alatti 3 hrsz-ú épület 2.
Dunavecse Zrínyi u. 4. sz. alatti 25 hrsz-ú (Sportcsarnok)
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2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosítást tartalmazó egységes szerkezetű –
határozat mellékletét képező – alapító okiratot elfogadja.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 1.
- Petőfi Sándor Általános Iskola Dunavecse
- Gazdálkodási Csoport
- Kovács Éva jegyző

f) Fehér Megyei Közgyűlés kezdeményezése

Molnár Gyula polgármester úr
Minden képviselő megkapta az anyagot, ezért kérem, hogy mondjátok el véleményeteket a
kezdeményezésről.
Vörös Sándor képviselő úr
Az anyagot elolvastam, kérdésem, hogy önkormányzatunktól konkrétan mit szeretnének, mert
erre nem kaptam választ.
Molnár Gyula polgármester úr
Ezzel az anyaggal a megyei közgyűléseket érintő gazdasági megszorító intézkedések ellen
tiltakozott 2007-ben a Fejér Megyei Közgyűlés. A múlt évben határozatával is tiltakozott a
2010. évi költségvetés önkormányzatokat érintő megszorító intézkedések ellen.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy olvasmánynak érdekes volt a beadvány, mert sok igazság
le van írva benne. Furcsaság az egészben az, hogy 2007-ben beadták az Alkotmánybírósághoz
a beadványt és a mai napig, nem kaptak választ. Nagyon sok igazság van benne, de minden
egyes pontja a Megyei Önkormányzatok tevékenységéről szól.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Ennek igazából akkor lett volna értelme, ha ez októberben vagy novemberben, a megszorító
intézkedéseket elfogadó költségvetés megszületése előtt kerül ide. Szerintem, ezért semmi
értelme nincs.

Molnár Gyula polgármester úr
A képviselő úr által elmondottakkal azt hiszem, egyetérthetünk mindannyian.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
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27/2010. sz. Kt.h.
Fejér Megyei Közgyűlés
kezdeményezése
Határozat

1./ A képviselő-testület megtárgyalta a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke által megküldött
előterjesztést és úgy döntött, hogy ahhoz nem kíván csatlakozni.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 8002 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

g) Tájékoztatás a Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának lehetőségeiről

Molnár Gyula polgármester úr
A múltkori testületi ülésen tárgyaltuk, hogy a kistérség felmondta a megállapodást a megyei
önkormányzattal. A kistérségi társulás a társulásban résztvevő önkormányzatok döntő
többségének határozatai alapján úgy döntött – 2009. novemberi ülésén – hogy a pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött
megállapodást felmondja, és az egyébként kötelező megyei feladat ellátását átvállalja. A
további feladatellátásra a kunszentmiklósi Varga Domonkos ÁMK-val kötött szerződést, csak
mi nem döntöttünk eddig a szakszolgálati feladatok igénybevételéről. Sajnos a Megyei
Önkormányzat kijelölt intézményei már nem látják el a rászorultakat. Megkérdeztem
Kunszentmiklós Város Polgármesterét, aki részünkre pozitív választ adott, mely szerint
természetesen vállalják, hogy ezeket a kötelező feladatokat ellátják, amennyiben a testület
arról dönt, hogy csatlakozik.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a csatlakozással?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

28/2010.sz.Kt.h.
Pedagógiai szakszolgálat
Határozat

A képviselő-testület megtárgyalta a Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozik a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki
Többcélú Kistérségi Társulás Kunszentmiklós-i mikro körzetének Pedagógiai szakszolgálati
intézményi társulásához a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő
felkészítés, logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási-, pályaválasztási
tanácsadás, valamint a gyógytestnevelési feladatok ellátása érdekében.
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2./ A képviselő-testület kéri, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei a csatlakozási szándékot fogadják el.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Apostag, Dunaegyháza, Szalkszentmárton, Tass, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós
települések Önkormányzata
- Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 6090
Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d.
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető Dunavecse
- Molnár Gyula polgármester
- Kovács Éva jegyző

h) Területen kívüli betegek ellátása

Molnár Gyula polgármester úr
Az ÁNTSZ felhívtam, a főorvos asszonnyal beszéltem, akinek az a véleménye, hogy
mindaddig, amíg a szakrendelőbe beutalt betegek ellátása történik, mindenféle külön díjazás
nélkül az ott megjelenő beteget el kell látni, azért pénzt nem lehet kérni. Viszont, ha annyi
betegünk van, hogy a teljesítmény volumen korlát fölé jutunk és nem kapunk finanszírozást,
akkor ezeket a betegeket el lehet küldeni. Nem köteles ellátni az intézmény, azokat a
betegeket, akik a területen kívüli ellátási területről jönnek. Ellenben van arra lehetőség, hogy
más rendelési időben térítési díj ellenében, ellátást biztosítson az orvos, de akkor a rendelő
használatáért bérleti díjat fizet.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Mikortól fog robbanni a fejkvóta szerinti támogatás?
Molnár Gyula polgármester úr
Meg van határozva minden hónapra előre 2010. december 31-ig, hogy mennyi az elérhető
pont, amelyet a szakorvosi rendelőintézet teljes finanszírozással elszámolhat.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Ezt nem értem, ez hogyan működik?
Molnár Gyula polgármester úr
Ez minden hónapban kell, hogy működjön, például január hónapban 3.475.000 pontot érhet
el, ha fölé halad abban a pillanatban degresszióba esik, tehát kevesebb pontértékkel
számolnak el bennünket.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Ez annyi visszásságot teremthet, hogy engem még fogadtak, őt miért nem.
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Vörös Sándor képviselő úr
Tegyük fel, hogy a hónap vége van, megjelenik egy dunavecsei beteg, akkor neki mit
mondunk, ha például előtte meg fogadtunk mindenkit, növelve a pontot?
Dr. Gulyás Attila képviselő úr
Ezzel az a probléma, hogy az ellátási területen kívül például 10-én jön egy beteg el lehet látni
ingyen, illetve a TB terhére, de ha például a hónap vége felé jön és a pontszám meghaladja az
arra a hónapra jutó lehetőséget, akkor azt már nem lehet ingyen ellátni. Ez nem
diszkrimináció?
Matula Jánosné képviselő asszony
A pályázat miatt nem lehetne ezt a pontértéket optimalizálni egy 90 % körülire? Kérdésem,
hogy ilyen feltételek mellett milyen lehetőséget tudott adni a főorvos asszony megbízás
kötésre? Tehát, hogyan lehet így megbízást kötni az orvossal, ha nem lehet konkrétumokat
tudni. Tehát így nem lehet elfogadni.
Molnár Gyula polgármester úr
Az orvos kéri meg a működési engedélyét, az engedélyben van egy OEP finanszírozott
engedély és alatta ott van a magánrendelés engedélye.
Matula Jánosné képviselő asszony
Valószínűség számítással ezt nem lehet kiszámolni. Alapvetően az a szándékunk, hogy a
beteget ne küldjük el, mert a pályázat miatt szükségünk van a jövőben mindenkire.
Molnár Gyula polgármester úr
2011. végén a beruházást követően kapjuk meg a 200 órára való emelést.
Krizsics János képviselő úr
A főorvos úr a múltkori testületi ülésen említette, hogy a területen kívüli betegek 5 %-ot
tesznek ki. Véleményem az, hogy a kimutatásuk szerint a főorvos úr látja, mely
szakterületekre kellene magánrendelést bevezetni.
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos úr
Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Az ultrahang, a labor és a tüdőgyógyászat az a szakterület,
ahol ellátunk területen kívüli betegeket. Az a javaslatom, hogy az orvosoknak meg kellene
kérnünk a magánrendelésre a működési engedélyt.
Molnár Gyula polgármester úr
A javaslattal egyetértek, a pontértéket viszont ti látjátok, elképzelhető, hogy a hónap utolsó tíz
napjában már csak magánrendelésre tudnak menni a területen kívüli betegek. A másik
megoldás az, hogy várólistára tesszük őket és a következő hónap elején elvégezzük a
vizsgálatokat.
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos úr
Kérném a testület döntését abban, hogy megkérhessük az orvosoknak magánrendelésre is az
engedélyét, így a lehetőség fennáll, még ha nem is biztos, hogy kihasználjuk.
Vörös Sándor képviselő úr
Kérdésem, hogy a felújított rendelőbe az orvosok magánpraxisa is élni fog, vagy az csak adott
időre szól?
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Molnár Gyula polgármester úr
Akkor marad meg a magánpraxis, ha biztosítjuk a rendelőintézetbe, ha OEP finanszírozottal
kitöltöm a rendelés idejét, akkor nem tudok rendelőt biztosítani.
Vörös Sándor képviselő úr
Fogunk-e arról beszélgetni, hogy az átalakuló rendelőintézet önállóan gazdálkodó szervvé
váljon vagy 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezetté. Mivel ez a
gazdálkodást részben tisztázná, illetve az önkormányzat helyzetét könnyítené.
Molnár Gyula polgármester úr
Nagy valószínűséggel még ebben a félévben tárgyalnunk kell, mert – információm szerint –
2010. július 1-től közreműködő, közreműködőt nem foglalkoztathat. Ez azt jelenti, hogy a
Dunavecse Város Önkormányzata a szolgáltató, közreműködő a szakorvosi rendelőintézet,
közreműködője a szakorvos. A feladatot az önkormányzat átadhatja a szakorvosi
rendelőintézetnek, aki a közreműködőt alkalmazhatja. Tehát mindenképpen tárgyalnunk kell
erről, mert feladatátadási megállapodást lehet kötni, meghatározva az önkormányzat érdekét.
A tulajdonnak a hasznosítását az önkormányzat elvárásai szerint kell, hogy biztosítsa az
intézmény.
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos úr
Az ÁNTSZ úgy engedélyezi, úgy kell elkülöníteni a kétfajta rendelést, hogy a két rendelés
között tisztasági felmosást kell végezni, ez az előírás.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy azokon a területeken,
ahol a területen kívüli betegek ellátása miatt korlát túllépés történik, az ő ellátásuk
magánrendelés keretében történjen, s ennek érdekében az orvosok engedélyeiket
módosítassák?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

29/2010.sz.Kt.h.
Területen kívüli betegek
ellátása
Határozat

1./ A képviselő-testület a teljesítmény volumen korlát túllépése miatti alulfinanszírozottság
miatt úgy dönt, hogy azon szakmákban, amelyekben a területen kívüli betegek ellátása miatt a
korlát túllépése bekövetkezik magánrendelés keretében, történhet az ellátásuk. Ennek
érdekében a testület hozzájárul ahhoz, hogy a túllépéssel érintett területeken gyógyító ellátást
végző orvosok vállalkozói engedélyeiket módosítassák.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az. 1. ponthoz kapcsolódó magánrendelésekben a
gyógyításhoz szükséges anyagokat beszerzési áron bocsátja az orvosok rendelkezésére.
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3./ A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakat figyelembe véve felkéri dr. Harmos István
intézményvezetőt, hogy
- az orvosokkal a 106/2009. Kt. Határozatban meghatározott bérleti díjat, valamint a 2.
pontban is foglaltakat tartalmazó bérleti szerződést kösse meg.
- Az egyes szakmákban a rendelési idők jogszabályszerinti elkülönítéséről gondoskodjon.
4./ Ezen határozatról értesül:
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Molnár Gyula polgármester

i) Hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatos tájékoztató

Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdeztem, a környező településeken miként alakulnak a díjak. Apostagon 960 Ft,
Dunaegyházán 888 Ft., Szalkszentmártonban 1007 Ft., Solton 1226 Ft., Szabadszálláson 1264
Ft. a havi díj. Egyetértek a javaslattal, illetve a döntéssel, hogy évvége felé, amikor a
következő évi közszolgáltatási díjak kidolgozásra kerülnek, illetve közli velünk díjjavaslatait
a szolgáltató, akkor össze kell fognunk és meg kell próbálnunk együtt egy korrekt árat
elfogadni. Solton és Szabadszálláson azért magasabb a díj, mert minden héten elviszik a
hulladékot.
A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül elfogadták a tájékoztatót.

j) Jobbik kérelme helységnévtábla elhelyezésére

Molnár Gyula polgármester úr
A környezetvédelmi bizottság megtárgyalta a kérelmet, ezért felkérem a bizottság elnökét,
hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság elnöke
Sajnos a bizottság nem volt határozatképes, mivel 3 tagja nem volt jelen az ülésen. Személyes
véleményem az, hogy kifogásom nincs ellene. Azt viszont nem értem, hogy miért az
önkormányzatnak kell eljárnia ebben az ügyben, úgy tudom, hogy a Közútkezelő feladatai
közé tartozik az engedélyezés. Olyan gondolatom volna, hogy mivel a város két végpontján
fából készített üdvözlőtábla már áll, oda nem lehetne-e ráerősíteni?
Molnár Gyula polgármester úr
Tudomásom szerint a Közútkezelőnek annyi kikötése volt, amikor helyeztünk el korlátokat az
út szélén, hogy minimum 70 cm-re legyen az útszegélytől.
Dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság elnöke
Az a kérdés, hogy a meglévő üdvözlő táblára kerülne kiegészítő táblaként, akkor külön
engedélyezési eljárást igényelne-e?
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Molnár Gyula polgármester úr
Nem igényel.
Vass Imre Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság külső tag
Személy szerint rosszallásomat fejezem ki, azért, hogy a bizottsági ülésen nem jelentek meg a
bizottság tagjai, valamint jó lett volna, ha a kérelmező is jelen van az ülésen. A rovásírásról
nem sokat tudok, megkérdeztem volna, hogy hogyan kell olvasni.
Csurgai Györgyné a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője
A rovás írott helységnévtáblák Kunszentmiklósról indultak a múlt évben. Nem tudom mi a
gond ezzel, Magyarországnak több mint 1100 éves történelme, hagyománya van. A rovásírás
még régebbre tehető vissza, ez egy ősi magyar írásmód. Ezzel semmi rosszat nem szeretnénk,
Lajosmizsén, Kunszentmiklóson, és Tasson is megtalálható. Az önkormányzatnak a tábla
kihelyezése nem kerül semmibe, ez megyei kezdeményezés keretén belül fog megtörténni. Ha
ez sikerül – nagyon reméljük, hogy ennek nem lesz akadálya – akkor az önkormányzat egy
székely nemzeti zászlót fog kapni ajándékba az avatás után.
/Fenyvesiné Kabók Aranka képviselő asszony eltávozott a teremből, jelen van 11 fő képviselő/
Vass Imre Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság külső tag
Nem szeretnék vitatkozni, de nagyon kevesen ismerik ezt a fajta írásmódot, így értelmét nem
látom.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Ha ránézek erre a táblára, akkor a rovásíráson kívül minden tetszik rajta. A rovásírás sem
azért nem tetszik, mert nem tetszik a rovásírás, hanem azért mert ha ránézek, és aki nem
ismeri a rovásírást, annak nem jelent semmit. Azt is elfogadom, hogy ez ősi hagyományunk,
az ősi magyarságot jelenti, de így ez a tábla értelmezhetetlen. Ennek akkor lenne inkább
létjogosultsága, ha mai magyar betűkkel is alá lenne írva. Én ezt így ilyen formában
semmiképpen sem tudom támogatni. A hagyománytiszteletet, hagyományőrzést maximálisan
támogatom, de ezt ilyen formában nem, ez ugyanis értetlenséget szül.
Tóth István Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője
A rovásírással kapcsolatban szeretném elmondani a következőket, hogy mostanában csak
székely-magyar rovásírásnak hívják. Többféle olvasatban lehet olvasni, lehet jobbról balra,
illetve balról jobbra. Nem lecserélni szeretnénk a rovásírással írt helységnévtáblát, hanem oda
tenni mellé. Ezzel is a figyelmet szeretnénk felkelteni a rovásírás iránt.
Vörös Sándor képviselő úr
Olyan javaslatom lenne, hogy a meglévő „Isten hozta Dunavecsén” tábla alsó részénél van
még hely. Azt javaslom, hogy ahhoz a táblához hasonlóan, színben és minőségben is
kapcsolódóan ki lehetne írni rovásírással, így mind kétféle képen ki lenne írva.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Igen, így értelmezhető.
Vass Imre Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság külső tag
Javaslom, hogy az egész köszöntőszöveg legyen akkor rovásírással is megjelentetve.
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Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot
hozták:

30/2010.sz.Kt.h.
Helységnévtábla kihelyezése
A képviselő-testület megtárgyalta a Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunavecse-i
Alapszervezetének rovásírásos helységnévtábla kihelyezésével kapcsolatos kérelmét, melynek
részben ad hely, mégpedig az alábbiak szerint.
1./ A képviselő-testület a település Fő útjának két végpontján új helységnévtábla kihelyezését
nem tartja indokoltnak, ezért azt nem is támogatja, viszont egyetért azzal, hogy az előbb
említett két helyen kihelyezett üdvözlő táblákra rovásírással az „Isten Hozta Dunavecsén”
felirat alá ugyanez a szöveg, hasonló színben és minőségben felkerüljön.
2./ A képviselő-testület felkéri a Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunavecse-i
alapszervezetét, valamint a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottságot, hogy a 1.
pontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében működjenek együtt.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunavecse-i Alapszervezete
- Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság elnöke

k) Hét TV Kistérségi Televízió felhívása

Molnár Gyula polgármester úr
A Hét TV kistérségi televízió küldött egy felhívást, melyet minden képviselőnek eljuttattunk.
Vörös Sándor képviselő úr
A felhívásuk arról szól, hogy minden európai uniós pályázatnak kötelező eleme a
nyilvánosság. A felhívás arra irányul, hogy ajánlkoznak, a felvételeket ők is el tudnák
készíteni, ha erre megbízást kapnának.
A képviselő-testület tagjai egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadták a felhívást.

l) Óvodai beiratkozás

Kovács Éva jegyző asszony
A Százszorszép óvoda március első hetében kívánja meghatározni a beiratkozás rendjét.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom a beiratkozás időpontjának elfogadását.
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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:

31/2010.sz.Kt.h.
Közoktatási intézmények
Beiratkozási rendje
Határozat
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közoktatási intézmények beiratkozási rendjének
tárgyában 2007. február 7-én hozott 5/2007. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
a) A határozat 2. pontjának a második felsorolásában szereplő mondat kiegészül az alábbi
szöveggel: „továbbá az SNI-s szakvélemény”
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető

m) Folyószámla hitelkeret megállapítása

Kovács Éva jegyző asszony
Minden képviselő tudja, hogy eredetileg 30 millió forint volt a folyószámla hitelkeretünk, ezt
akkor, amikor a szakrendelővel kapcsolatos munkálatokat ki kellett fizetni, felemeltük 45
millió forintra. A kifizetés meg is történt, most az a kérdés, hogy tartsuk e fent továbbra is,
ezzel az összeggel, illetve mellette maradjon-e a bérhitel keretünk. Ebben kellene döntenie a
testület tagjainak.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Nem tudom, hogy mindenki előtt tiszta-e, hogy mi volt ennek a kiindulási alapja. Az ügyrendi
bizottsági ülésen felmerült problémaként, hogy a 30 millió forintos hitelkeretet, ami
tulajdonképpen 45 millió forintra emelt fel a testület a pályázattal kapcsolatos kifizetésekre
lehetett volna felhasználnunk. Alapvetően ez a múltévben így is történt, az idei évben, viszont
úgy alakult, hogy többször 30 millió forint fölé csúszott a hitelállományunk és ezt nem a
pályázattal kapcsolatos kifizetések tették. Mivel a bérhitelt nem vettük fel, ezért fordult elő,
hogy túlléptük a keretet, amit a testület meghatározott. A teljes képhez az is hozzátartozik,
hogy a pályázathoz kapcsolódóan önerős pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati
Minisztériumhoz a testület döntésének megfelelően. Ezt a pályázatot meg is nyertük, a testület
döntésének értelmében a pályázat benyújtó szervezetet szintén ki kellett fizetnünk, ami
közrejátszott a keret túllépésében. Ez a probléma kétféleképen rendezhető, vagy módosítást
kezdeményezünk az OTP felé, hogy vegye le a 45 millió forintos hitelkeretünket 30 millió
forintra, vagy megmarad ez a hitelkeret és a bérhitelt szüntetjük meg. Úgy tűnik, hogy a kettőt
ne tartsuk meg, mivel magasak a költségei.
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Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Abból indult ki a dolog, hogy a határozatban leírtakkal nem volt összhangban a hitelkeret
felhasználása. A bérhitel mindig hónapon belüli dolog, a folyószámlahitelnél, ha nem vesszük
igénybe, akkor a rendelkezésre tartásért is kell fizetni.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy a folyószámla hitelkeretet állítsuk vissza 30 millió forintra. A bérhitelt tartsuk
meg, mivel más elbírálás alá esik.
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:
32/2010.sz.Kt.h.
Hitel felvétele
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat 2010. évi működési kiadásainak
biztosítására folyószámlahitelt vesz fel 30.000.000 Ft. összegben, az OTP Bank NyRt. Délalföldi Regionális Igazgatóságának önkormányzati osztályától.
2./ Miután a jelenleg érvényes 1-2-09-3201-0708-1 számú szerződés szerint a
folyószámlahitelt a képviselő-testület a 280/2009. számú határozatával 45.000.000 Ft-ra
emelte fel, ezért azt az eredeti lejárati idő megtartása mellett az 1. pontban meghatározott
összegre csökkenti.
3./ A hitellel kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a képviselő-testület az önkormányzat
2010. évi költségvetésébe betervezi.
4./ A hitel folyósításához szükséges fedezetként az önkormányzata 2. hrsz-ú Dunavecse, Fő út
40. sz. alatt található ingatlanát ajánlja fel, s hozzájárul ahhoz, hogy erre az ingatlanra a
pénzintézet az 1. pontban nevesített kölcsön és járuléka erejéig jelzálogjogot, jegyeztessen be
a Kunszentmiklós-i Körzeti Földhivatalhoz.
5./ A képviselő-testület a hitelszerződés módosítására, s annak aláírására felhatalmazza
Molnár Gyula polgármestert.
Felelős: Molnár Gyula polgármester
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2010. február 28.
6./ Ezen határozatról értesül:
- OTP Bank NyRt. Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Kecskemét
- Molnár Gyula polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
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Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény
értelmébe, a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat.

Kmft.

Molnár Gyula
polgármester

Kovács Éva
jegyző
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