Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
40-12/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2010. június 30-án 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 (12 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
Meghívottak a 4. napirendhez:
Reményiné Szabev Jelena és Krizsán Ágnes okmányirodai dolgozók
Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő
vendéget. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van, így
azt megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a
testület.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Beszámoló a 2009/2010. tanév eredményeiről
3.) Az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának
felülvizsgálata
4.) Beszámoló a Kunszentmiklós-i Okmányiroda Dunavecse-i alirodájában
végzett feladatokról, a működtetés költségeiről
5.) Az Önkormányzat esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott
célkitűzések megvalósításáról szóló jelentés
6.) Egyéb ügyek
a) Költségvetési rendeletmódosítás
b) Intézményi térítési díjak mód. Rend.
c) Százszorszép Óvoda házirendjének módosítása
d) Jelentés a testületi határozatban foglaltak végrehajtásáról
e) Támogatási kérelem (Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki
Alapítvány)
f) Területen kívüli betegek ellátása
g) Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

h) Ingatlan felajánlása megvételre
i) Dunamellék újsággal kapcsolatos beadvány
j) Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása
k) Tájékoztató a WEB lapról

Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 12 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:
- 88/2010. számú határozattal a testület elfogadta a Rendőrkapitányság beszámolóját.
- 89/2010. számú határozattal a testület elfogadta az Átfogó értékelést a település
gyermekvédelmi rendszerének működéséről.
- 90/2010. számú határozattal a KESZI beszámolóját fogadta el a testület.
- 91/2010. számú határozattal önkormányzati tulajdon bérbeadásáról, – kémény –
illetve Internet szolgáltatásról döntött a testület.
- 92/2010. számú határozattal a testület döntött a Piac és nyilvános WC üzemeltetésének
pályázati kiírásáról.
- 93/2010. számú határozattal a testület úgy döntött, hogy csatlakozik az
önkormányzatok szabálysértési hatósági igazgatási társulásához.
- 94/2010. számú határozattal a testület elfogadta a köztisztviselők továbbképzési tervét.
- 95/2010. számú határozattal a testület ismét kezdeményezi az okmányiroda
illetékességi területének módosítását.
- 96/2010. számú határozattal a testület az iskolabusz további üzemeltetéséről döntött.
- 97/2010. számú határozattal támogatási kérelmet utasított el a testület.
- 98/2010. számú határozattal a testület a Bácsvíz részvények tárolásáról döntött.
- 99-a/2010. számú határozattal a testület a hulladékkezelési közszolgáltatás
közbeszerzési eljárás kiírása mellett döntött.
- 99-b/2010. számú határozattal az egészségügy vonatkozásában központosított
közbeszerzéshez való csatlakozás mellett döntött a testület.
- 100/2010. számú határozattal dögkút megszüntetése mellett döntött a testület.
- 101/2010. számú határozattal az ellenőrzési terv módosítása mellett döntött a testület.
- 102/2010. számú határozattal a testület a helyi építési szabályzat módosításáról
döntött.
- 103/2010. számú határozattal feljelentés megtételéről döntött a testület.
- 104/2010. számú határozattal a testület elmaradt járandóságokkal kapcsolatban
döntött.
- 105/2010. számú határozattal a kinevezési okmányok, munkaszerződések
átvizsgálásáról döntött a testület.
- 106/2010. számú határozattal rendkívüli ülésen a központi háziorvosi ügyelettel
kapcsolatos közbeszerzési eljárásról döntött a testület.
Polgármester úr felsorolva a lejárt határidejű határozatokat és a tett intézkedéseket kérte, hogy
azt a testület fogadja el.
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A képviselő-testület tagjai polgármester úr jelentését 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2./ Napirend
Beszámoló a 2009/2010. tanév eredményeiről
Előadó: oktatási intézmények vezetői
Tárgyalja: az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság
Molnár Gyula polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az oktatási bizottság a beszámolókat megtárgyalta, ezért
felkérte Dobos Jánosné képviselőt, a bizottság elnökét, - ismertesse a bizottság véleményét.
Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke
Tisztelt Képviselő-testület, Jegyző Asszony, Polgármester úr, Kedves Vendégek! A bizottság
megtárgyalta mindkét intézmény beszámolóját. A Százszorszép Óvoda és a Petőfi Sándor
Iskola intézményvezetői részletes, mindenre kiterjedő beszámolót készítettek a 2009/2010.ben végzett nevelési, oktatási tevékenységről. Munkájukat a pedagógiai program, s más
szabályozók, továbbá munkatervük alapján végezték. A tanév folyamán voltak változások –
kormányrendelet miatt – melyek átdolgozását a
képviselő-testület elfogadott. A
beszámolókból látjuk, a valóságban tapasztaltuk, hogy igen lelkiismeretes, színvonalas,
következetes munkát végeztek, s a kitűzött célokat elérték, hivatástudatuk vezérelte őket.
Mindkét intézmény pedagógusainak és az őket segítő munkatársaknak köszönjük az elért
eredményeket, a lelkiismeretes, színvonalas munkát, melyet javaslunk határozatban
tolmácsolni az intézmények felé. Köszönetet mondok a Petőfi Sándor Általános Iskola, a
Százszorszép Óvoda, a Református Kollégium és BKMÖ Dunamenti EGYMI
intézményeknek, hogy a városi rendezvényeken részt vettek, műsoraikkal gazdagabbá tették
az összejöveteleket, az ünnepélyeket. Kívánunk a nyárra jó pihenést, erőgyűjtést az új
kihívásokhoz. A beszámolókat elfogadásra javasoljuk.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A Petőfi Sándor Általános Iskola beszámolójában olvastam, hogy a tehetséges gyerekek
énekkari foglalkozásokon vesznek részt. Kérdésem, hogy miért nem látjuk őket a települési
rendezvényeken?
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
Azokon a rendezvényeken, melyet az iskola szervez, az énekkar is részt vesz.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámolók elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
246/2010.sz.Kt.h.
Beszámoló a 2009/2010. tanév
eredményeiről
Határozat
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1./ A képviselő-testület a Százszorszép Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola 20092010.-es oktatási-, nevelési év eredményéről készült beszámolóját elfogadja, s a végzett
színvonalas munkáért elismerését és köszönetét fejezi ki az intézmények valamennyi
dolgozója számára.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató

3./ Napirend
Az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának
felülvizsgálata
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Környezetvédelmi és településrendezési bizottság
Molnár Gyula polgármester úr
Az ügyrendi és környezetvédelmi bizottság is megtárgyalta az önkormányzat
esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatáról készült jelentést, felkérem a bizottságok
elnökeit, hogy ismertessék a javaslatot.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Az ügyrendi bizottság megtárgyalta az Önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági
koncepciójának felülvizsgálatát és a következő javaslatokat teszi: a bizottság javasolja a
bűnmegelőzési bizottság létrehozását, melynek tagjai sorába: polgármester urat, oktatási-,
nevelési intézmények vezetőit, körzeti megbízott rendőrt, a Rendőrkapitányság vezetőjét és a
polgárőrség vezetőjét ajánlják. Továbbá javasoljuk a térfigyelő kamerarendszer kiépítését,
melynek költségét a következő évi költségvetésébe ajánlja betervezni.
Molnár Gyula polgármester úr
Az intézmények között nemcsak az önkormányzat fenntartásában működő iskolákra
gondoltunk, hanem a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fenntartásában működő iskolára is.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
A képviselő úr által felsoroltak soraiba a gyermekjóléti szolgálat képviselőjét szeretném, ha
felvennék, mivel a rendőrségi ügyek következményeiként a fiatalkorúakkal való foglalkozás
az ő hatáskörébe van.
Vörös Sándor képviselő úr
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban az lenne a lényeg, hogy tervezést és
majd a kivitelezést úgy kell megkezdeni, hogy azokat az ismérveket a későbbi fejlesztés során
be lehessen építeni. A rendszert úgy kellene kialakítani, hogy egy későbbi bővítés is
lehetséges legyen.
dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság elnöke
Mivel az ügyrendi és környezetvédelmi bizottság ülése összevont ülés volt, így ugyanaz a
javaslatunk, hiszen egy határozatot is hoztunk. Örülök annak, hogy a bizottsági
jegyzőkönyvbe belekerült az-az észrevételem, amely a hosszabb távú koncepciót tartalmazza -
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ami a gondolkodásmódbeli koncepció. Jó volna, ha nemcsak a határozatnak, hanem ennek az
elképzelésnek is érvényt szerezne a következő testület. Amikor a következő generáció
esetében a bűnmegelőzésről lesz szó, ne sokat kelljen ezzel foglalkozni. A legjobb
bűnmegelőzés az, amikor az önkormányzat és az intézményei példát mutatnak és igazi
értékeket közvetítenek különböző rendezvényeken, értékes előadások, műsorok hangzanak el
és nem pedig olyanok, amelyek tudat alatt sugallják a rombolást, az értéktelenséget.
Kovács Éva jegyző asszony
Az elhangzottak alapján úgy gondolom, hogy erről viszont testületi határozatot hozni kell,
mivel az érintett intézményvezetők tudomására kell hozni és akkor ezt az irányvonalat fogják
követni a jövőben.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
247/2010.sz.Kt.hat.
Önkormányzati ünnepségek
szervezésével kapcsolatos
döntés
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a jövőben minden önkormányzati rendezvényen csak
színvonalas, építő jellegű, értéket teremtő műsorhoz, szórakoztatáshoz adja a nevét, ezért
felkéri valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjét, hogy az általuk szervezett
programoknál vegyék ezt figyelembe, illetve tartsák be.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Aranyi Ágota intézményvezető
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
- dr. Harmos István intézményvezető
- Molnár Gyula polgármester
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi, a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bűnmegelőzési és közbiztonsági
koncepció felülvizsgálatával?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
248/2010.sz.Kt.h.
Az önkormányzat bűnmegelőzési
és közbiztonsági koncepciójának
felülvizsgálata
Határozat
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1./ A képviselő-testület felülvizsgálta Dunavecse Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Koncepcióját, s úgy határoz, hogy azt, módosításokkal és kiegészítésekkel
egységes szerkezetben foglalva 2012-ig elfogadja.
2./ A képviselő-testület a Bűnmegelőzési Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja
meg:
- Polgármester
- a településen működő oktatási-, nevelési intézmények vezetői
- Polgárőrség vezetője
- Rendőrkapitányság vezetője (Dunavecsén körzeti megbízotti feladatokat teljesítő rendőr)
- Gyermekjóléti szolgálat vezetője
3./ Ezen határozatról értesül:
- Polgármester
- a településen működő oktatási-, nevelési intézmények vezetői
- Polgárőrség vezetője
- Rendőrkapitányság vezetője (Dunavecsén körzeti megbízotti feladatokat teljesítő rendőr)
- Gyermekjóléti szolgálat vezetője

4./ Napirend
Beszámoló a Kunszentmiklós-i Okmányiroda Dunavecse-i alirodájában végzett
feladatokról, a működtetés költségeiről
Előadó: okmányiroda dolgozói
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági bizottság

Molnár Gyula polgármester úr
Felkérem az okmányiroda dolgozóit, ha van az anyaghoz kiegészítésük, tegyék meg.
Krizsán Ágnes okmányirodai főelőadó
Hozzáfűzni valóm annyi volna az általunk készített kimutatáshoz, hogy gyakorlatilag a
számok nem pontosak. Ez abból adódik, hogy a számítógép egy ügyiraton belül a különböző
munkafolyamatoknál más-más ügyszámot ad.
Vörös Sándor képviselő úr
Az anyagban olvashattuk, hogy a Kunszentmiklós-i okmányirodának 5 millió forint felett
kellett fizetnünk. Ez azt is jelentheti, hogy ha ezek az ügyszámok, illetve iratok rendesen
megvolnának nézve, akkor nem volna veszteséges a működés.
Krizsán Ágnes okmányirodai főelőadó
Valószínűnek tartom, csak nem tudjuk bizonyítani, mert nincs semmi adat a kezünkben,
illetve azt sem tudjuk, hogy egy ügyirat, illetve munkatípus után mennyi járna. Úgy tudom,
hogy más elbírálás alá esik, ha al-okmányiroda végzi a tevékenységet.
Ámán István képviselő úr
Szeretném megkérdezi, hogy mekkora a napi ügyfél forgalom?
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Krizsán Ágnes okmányirodai főelőadó
Az ügyfélforgalom nagyon változó, pontosan nem lehet megmondani. Van olyan nap, amikor
negyedóránként van egy ügyfél, van mikor egész nap 3-4 ügyfél jön. Az egész napi
tevékenységünket az ügyfelek kiszolgálása és a háttérmunka teszi ki.
Ámán István képviselő úr
Jelzés érkezett felém, hogy egy vidéken tanuló főiskolás gépjármű átírását nem tudtad aznap
megcsinálni.
Krizsán Ágnes okmányirodai főelőadó
Elkészült aznap az ügyfél gépjárműátírása. Próbáltam egyfajta időbeosztást kialakítani a
magam és az ügyfelek számára, ezért előnyösebb megoldásnak tartom az időpont egyeztetést.
Így sokkal kiszámíthatóbb az ügyintézés menete.
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Tisztelt jelenlévők! Tájékoztatom Önöket, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az
okmányiroda munkájáról szóló előterjesztett beszámolót. A beszámolóban az elmúlt évben
darabszám alapján megtudtuk, hogy melyik munkaterületen mennyi ügyfélforgalom volt.
Nem egyszerű munka az ügyfelek kiszolgálása, a számok növekvő tendenciát mutatnak, ha a
tavalyi évet összehasonlítjuk az idén eltelt öt hónappal. A beszámolóban is szerepelt, hogy
egyre több ügyfél keresi fel az okmányirodát vidéki településekről. Az okmányiroda
ügyfélbarát – aminek külön örülök – hogy mindenkinek az igényeit kielégíti. A növekvő
feladatok azt mutatják, hogy Dunavecsén van létjogosultsága az okmányiroda működtetésnek.
A 2009-es adatok azt prezentálták, hogy nem elég a finanszírozás. Az önkormányzat a
különbözetet március 31-ig utalta át, ami 1.253 eFt, amely összeg nem tartalmazza azokat
dologi kiadásokat, ami ennek a járulékos költsége. A cél az, hogy önálló okmányirodánk
legyen, amit a képviselő-testület már indítványozott. Ez azt jelentené, hogy az alapnormatívát,
amely 3.300 eFt megkapná a dunavecsei önkormányzat, így nem lenne ráfizetéses. A
bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja, és további jó munkát kívánunk ehhez a
színvonalas munkához.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A pénzügyi bizottság ülésen csak megsaccolni tudtuk az egy működési költséget. Az egyéb
működési költség és az általunk Kunszentmiklósnak kifizetett összeget együttvéve 2,5 – 3
millió forint. Ha ezt az összeget mi kapnánk meg, nem lenne ráfizetéses a működtetés. Annak
idején ez az okmányiroda kezdeményezés azért volt, hogy a helyi lakosok, illetve a körzetbe
tartozó lakosok ellátása biztosított legyen. Ezt azért mondtam el előzetesen, mivel hallottuk,
hogy nagyon sok a vidéki ügyfél, úgy gondolom, hogy az legyen a cél, hogy a helyi és
idetartozó ügyfelek kapjanak minél előbb időpontot.
Krizsán Ágnes okmányirodai főelőadó
Ha megbeszélt időpontra jönne egy vidéki, de közben érkezik egy dunavecsei ügyfél, nem
tudok a vidékinek telefonálni, hogy most ne jöjjön. Erre ad megoldást az időpont egyeztetés,
amely a legtöbb okmányirodánál már régóta működik nemcsak a gépjármű ügyintézésnél,
hanem a személyes okmányok ügyintézésénél is. Azt tudni kell, hogy a vidéki ügyfelek
sokkal többen vannak, mint a helybéli ügyfelek.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Erre a problémára lehet az is megoldás, ha meghatározzuk, hogy mikor jöhetnek a vidéki
ügyfelek.
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Krizsics János képviselő úr
Az is megoldás lehetne, ha az első másfél órára nem adnál időpontot vidéki ügyfelek számára.
Krizsán Ágnes okmányirodai főelőadó
Fennáll az is, ilyenkor, hogy nem jön senki abban az órában.
Vörös Sándor képviselő úr
Ezzel azért vigyázzunk, mivel a finanszírozás az ügyszámok alapján van, ha nagyon
beszűkítjük az ügyek számát és nem leszünk önállóak sokkal többek kell fizetnünk.
Vasaji László képviselő úr
Ezen nem kell problémázni, jó dolognak tartom az időpont egyeztetést.
Vörös Sándor képviselő úr
Véleményem szerint ezt tudatosítani kell az ügyfelekben, ezért javaslom, hogy tegyünk közzé
egy felhívást arról, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében időpontot lehet kérni. Ezt a
felhívást célszerűnek találom kifüggeszteni az okmányirodánál, illetve a honlapon
megjelentetni.
Krizsán Ágnes okmányirodai főelőadó
Sokan nehezményezik azt, hogy a folyóson kell várakozni. Vannak olyan kellemetlen ügyek,
melyet aki intéz nem biztos, hogy szeretné, ha más is hallaná.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom a beszámoló elfogadását a képviselő-testület számára. Megkérdezi a testület
tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
249/2010.sz.Kt.h.
Okmányiroda beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Kunszentmiklósi okmányiroda dunavecsei alirodájában végzett
feladatokról, a működtetés költségeiről szóló beszámolót elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Okmányiroda dolgozói
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

5./ Napirend
Az Önkormányzat esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott célkitűzések
megvalósításáról szóló jelentés
Előadó: dr. Tarnai Kitti aljegyző
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
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Molnár Gyula polgármester úr
A jelentést a szociális bizottság és az oktatási bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem a
bizottság elnökeit, hogy mondják el javaslatukat.
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
A bizottság a jelentést elfogadásra javasolja, egyedüli felvetés az volt, hogy továbbra is
figyelni kell a pályázati lehetőségeket, hogy a közintézményeink akadálymentesítése
megtörténhessen, mert abban hiányosságaink vannak.
Dobos Jánosné képviselő, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
A bizottság is elfogadásra javasolja a jelentést.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslatokkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
250/2010.sz.Kt.h.
Esélyegyenlőségi programról
szóló jelentés
Határozat
1./ A képviselő-testület az önkormányzat Esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott
célkitűzések megvalósításáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- dr. Tarnai Kitti aljegyző

6./ Napirend
a) Költségvetési rendeletmódosítás

Molnár Gyula polgármester úr
A költségvetési rendeletmódosítás tervezetét minden képviselő megkapta, felkérem a
Pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
A rendeletmódosítás a 2010. évi 2. módosítás, amely a kötelező tételeken túlmenően a
képviselő-testület határozatainak átsorolását, valamint a szúnyogirtásra – amely 1.100.000 Ftot jelent - a kommunális adóból lesz átcsoportosítva. Így a 2. negyedévben a megváltozott
bevételi, kiadás főösszeg 660.775.000 Ft, aminek az elfogadását a pénzügyi bizottság
javasolja.
Kovács Éva jegyző asszony
Véleményem szerint egy rendeletet határozattal nem lehet módosítani. A kommunális adó
rendeletben azt a célt határozta el a testület, hogy a befolyt összeget a város fejlesztési
célkitűzéseire, illetve kommunális beruházásokra költi a testület.
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Molnár Gyula polgármester úr
A rendeletet valóban így alkottuk meg, de mivel a lakosságtól nem akarunk pénzt kérni, s
nincs máshonnan elvenni, ezért javaslom, a testületnek elfogadásra mind a költségvetési
rendelet módosítását, mind pedig annak elfogadását, hogy a kommunális adóból vegyük el a
pénzt. Egyébként erre az összegre pályázatot fogunk benyújtani, így nem is biztos, hogy
szükség lesz rá.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
251/2010.sz.Kt.h.
Szúnyoggyérítés költségei
Határozat
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a szúnyoggyérítés költségeit, mely 1.100.000 Ft jelent
a magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevételből finanszírozza, mely a
költségvetési rendeletben is átvezetni rendel.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet a rendeletmódosítással?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010. (VII.1.) rendeletét a Költségvetési
rendeletről szóló 5/2010. (II.10.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

b) Intézményi térítési díjak

Molnár Gyula polgármester úr
A képviselő-testület javaslata alapján a KESZI kiírta a közbeszerzést a szociális étkeztetésre.
Eredményesnek minősítették a pályázatot, a nyertes egy kecskeméti vállalkozás, 140 Ft-tal
kerül kevesebbe az időseknek étkeztetés.
Vörös Sándor képviselő úr
Ha a közeljövőben közbeszerzési eljárást írunk ki – akár az önkormányzat, vagy a kistérség –
javasolni kell, hogy a bírálati szempontok ne csak az árat vizsgálja – bár tudjuk ez a
legfontosabb – hanem azt is, hogy Dunavecsén hány munkahelyet tart fent, illetve hány
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embernek ad megélhetési lehetőséget. Úgy gondolom, hogy ez van olyan fontos tétel,
pontozást érne, vagy többlet pontot az elbírálás folyamán.
Molnár Gyula polgármester úr
Teljesen egyetértek képviselő úr szavaival, sajnos a kiírásnál nem a legelőnyösebb ajánlat
szerepelt, hanem a legelőnyösebb ár.
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Arról kaptunk tájékoztatást, hogy előrecsomagolt ebédet kapnak az idősek.
Polgármester úr megkérdezi, hogy ki ért egyet a rendelet módosításával?
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták „Dunavecse Város
Önkormányzata képviselő-testületének 14/2010. (VII.1.) rendeletét az intézményi térítési
díjakról szóló 2/2007. (II.28.) rendeletmódosítást.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

c) Százszorszép Óvoda házirendjének módosítása

Molnár Gyula polgármester úr
A Százszorszép Óvoda házirendjét az előterjesztés szerint módosítani szükséges. A
módosítást az oktatási bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, mondja el a
bizottság javaslatát.
Dobos Jánosné képviselő, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
A bizottság a óvoda házirendjének módosításával egyetért, azt javasolja.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
252/2010.sz.Kt.h.
Százszorszép Óvoda házirendjének
módosítása
Határozat
1./ A képviselő-testület a Százszorszép Óvoda 369/2004-es számú határozattal elfogadott, s a
19/2007. számú határozattal módosított házirendjét az alábbiak szerint módosítja: a Házirend
„Igénybe veheti a gyermek az óvodát akkor ha:” alcíme végére bekerül az alábbi szövegrész:
Az intézmény vállalja az integrált oktatást és nevelést, ami magában foglalja a többi
gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, enyhe érzékszervi, enyhe értelmi,
beszédfogyatékos gyermekek ellátását is.
Az intézmény biztosítja:
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-

-

a logopédiai ellátást. Gyógypedagógus foglalkozik olyan sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, akiket a rehabilitációs bizottsága megismerő funkciók, vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós rendellenessége miatt,
továbbá csak organikus okra nem visszavezethető rendellenesség miatt fejlesztésre
javasolt.
A gyermekek a sajátos nevelési igényről Szakértői véleményt kapnak.
Óvodai fejlesztő program szervezése (IPR), mely képesség kibontakoztató és
integrációs felkészítés.

2./ Ezen határozatról értesül:
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető

d) Jelentés a testületi határozatban foglaltak végrehajtásáról

Molnár Gyula polgármester úr
Az intézményvezetők nyilatkozatait a dolgozók szerződéseinek felülvizsgálatáról minden
képviselő megkapta. Az ügyrendi és környezetvédelmi bizottság tárgyalta, ezért felkérem a
bizottságok elnökeit, hogy mondják el javaslataikat.
Ablonczy Gábor képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke
Elmondhatom, hogy majdnem minden intézmény eleget tett a testület határozatának, egy
intézmény nem. Ezért a bizottságok javaslatot tesznek Polgármester úr részére, hogy az
Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjével szemben tartassa be a
munkaszerződésében foglaltakat, vonja felelősségre avégett, hogy az utolsó testületi
határozatban foglaltak sem lettek betartva, illetve azért mert a területen kívüli betegek ellátása
miatt az önkormányzat kiadásai tovább növekednek. Ez utóbbiról is született már testületi
határozat, mely szintén a mai napig nem lett végrehajtva.
Kovács Éva jegyző asszony
Tegnapi bizottsági ülésen az hangzott el, hogy némely intézményvezető nem vállalt
személyes felelősséget a jogviszonyok szabályszerűségéért. Én szóban szeretném az enyémet
kiegészíteni, 18 ember szolgálati viszonyának szabályszerűségéért felelősséget vállalok,
viszont a többiekért nem, ugyanis azoknak nem én vagyok a munkáltatója. Ez alatt értem az
ÖTI-t, az intézményvezetőket, a településőröket, mezőőröket.
Ablonczy Gábor képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke
Úgy tettem a javaslatot, hogy arra vonatkozik a felelősség, aki a szerződést aláírja. Nyilván,
annak kell hordozni a felelősséget, bármely intézményről is van szó, aki aláírta a szerződést.
Molnár Gyula polgármester úr
Kiegészítem a jelentést, természetesen én is felelősséggel vagyok minden olyan szerződés
iránt, amit én írtam alá. A következő testületi ülésre számot adok a feladatomról.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
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253/2010. sz.Kt.h.
Jelentés a testületi
határozatban foglaltak
végrehajtásáról
Határozat
1./ A képviselő-testület a 105/2010. Kt. határozatában megfogalmazott feladatok teljesítéséről
szóló jelentést az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjének jelentése
kivételével elfogadja.
2./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a testületi határozatban
foglaltak ismételt nem teljesítése miatt – figyelemmel a korábbi testületi határozatokra is - az
Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjével szemben tegye meg a szükséges
intézkedéseket, s ha kell, kezdeményezze nevezett fegyelmi felelősségre vonását.
Határidő: 2010. augusztus 15.
Felelős: Molnár Gyula polgármester
3./ Ezen határozatról értesülnek:
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
- Aranyi Ágota intézményvezető
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos
- Kovács Éva jegyző asszony
- Molnár Gyula polgármester
e) Támogatási kérelem

Molnár Gyula polgármester úr
Támogatási kérelem érkezett a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány
részéről. A támogatási keretünket kimerítették, ezért nem javaslom, hogy támogatásban
részesítsük az alapítványt.
Polgármester úr megkérdezi a testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
254/2010.sz.Kt.h.
Támogatási kérelem
elutasítása
Határozat

1./ A képviselő-testület a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány
támogatási kérelmét elutasítja.
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2./ Ezen határozatról értesül:
- Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

f) Területen kívüli betegek ellátása

Molnár Gyula polgármester úr
A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy
mondja el javaslatukat.
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
A napirenddel kapcsolatban több aggályunk van. Nagyon sajnáljuk, hogy a főorvos úr, mint
intézményvezető nem jött el ezeknek a napirendi pontoknak a megtárgyalására, hiszen több
ízben is érintett. Ami probléma számomra, hogy visszatérő eseteket kell előszedni, ez a
területen kívüli betegek ellátása kb. 4 hónapos eset, amivel kapcsolatosan megbízást kapott a
főorvos úr, hogy tájékozódjon a térítési díjak felől különböző intézményeknél, ahol ez már
bevált és ezt alkalmazzák. Köztudott, hogy a rendelőintézetre önkormányzatunk minden
évben elég keményen ráfizet. Erre a határozatunkra válasz nem érkezett, én nyugodt szívvel
nem mondhatom azt, hogy teljesen méltányos, jogos a térítés ellenében történő betegek
ellátása. Viszont el kell mondani, hogy mindenképpen növelni kell a betegek számát, el kell
látni a területen kívüli betegeket is, a beruházás miatt, mert ha nem látjuk el, akkor a jövőben
sem jönnek el hozzánk ezek a betegek. A bizottsági ülésen fény derült arra, hogy nincs
ÁNTSZ engedély nincs erre a térítéses ellátási formára. Amit nagy hiányosságnak tartok, pont
az időintervallum miatt. A másik dolog, hogy a főorvos úrnak a kérése volt, hogy a térítési
díjakat vezessük be, ugyanakkor a mostani előterjesztésében halogatja ennek a bevezetését. A
pénzügyi bizottság azt javasolja, hogy 2010. július 1-től vezessük be a térítéses módszert az ő
általa készített díjtáblázat alapján. A táblázat két tételénél – labor és kisműtét - javasoljuk,
hogy szedje szét részleteire és adja meg tételesen a díjakat. Egyébiránt ennek a jogszerűségét
a bizottság megkérdőjelezi, ezért is volt feladata a főorvos úrnak, hogy ennek járjon utána és
tájékoztatást adjon a képviselő-testület részére, amely alapján mi teljes szívvel és
jóhiszeműleg ezt mi eldönthetjük. A kezelésüket nem oly módon javasoljuk, mint ahogy a
főorvos úr leírta, hogy aki fizet, az soron kívüli ellátást kap. Mindenképpen kell egy
intervallum, hogy mikor mehet a beteg, de úgy gondoljuk, hogy ne soron kívül történjen. A
bizottság javaslata a előjegyzés bevezetésére irányul, illetve a rendelési idő utolsó harmadát
gondoljuk fix rendelési időnek, amikor ezeknek a betegeknek az ellátása megtörténhet.
Ablonczy Gábor képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke
Ha zsákutcát jelent a fizetéssel kapcsolatos jogszerűség, akkor meg kell gondolni azt, hogy
nem fogadjuk a területen kívüli betegeket.
Vörös Sándor képviselő úr
Egy gondolatébresztő memoárt szeretnék ehhez hozzáfűzni, 3-4 éve folyamatosan mindig
vissza-visszatérő téma. Az alapvető dolog, én úgy érzem, hogy jó lenne, ha főállású
intézményvezetője lenne a szakrendelőnek – akár a főorvos úr személyében is. Nyilván
másképp működne minden. Az elmúlt pénteken a megyei közgyűlésen meg lett említve a
dunavecsei rendelő több aspektusból is. Az ÁNTSZ területi igazgatója úgy nyilatkozott, hogy
örömteli, hogy Dunavecsén és Jánoshalmán felújítás alá kerül a rendelő. A közgyűlésen
kijelentette, - amiről mi is folyamatosan beszélünk – hogy a jelenlegi finanszírozási viszonyok
között egyik intézmény működését sem látja hosszú távon biztosítottnak. Ugyanakkor azt is
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mondta, - aminek utána kellene járni – hogy feladatul megkapták az új beutalási körzetek
meghatározását. Próbáljunk információt gyűjteni az ÁNTSZ irányából, hogy ez hogyan
változik.
Molnár Gyula polgármester úr
Szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy 2010. februárjában megcsinálták az új
beutalási rendet, amit megfellebbeztem, mert nem tetszett, hogy Kunszentmiklóst ugyanúgy
kezelik továbbra is járóbeteg ellátóként, ahogy eddig kezelték és a Kunszentmiklósiakat
továbbra is Kecskemétre irányítják. A fővárosi tisztiorvosi intézet új eljárásra utasította
Békéscsabát. Továbbra is az a gond, hogy hatóságként dolgozik az ÁNTSZ, akkor, ha
büntetni kell, hatóságként nem tudja azt mondani, hogy márpedig a kunszentmiklósi
tüdőbeteg Dunavecsére menjen.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Szeretném megkérdezni a főnővért, hogy tud-e valamint az ÁNTSZ engedély kérésekről
valamit?
Banyári Istvánné főnővér
Nem tudok róla, nem kaptam arról tájékoztatást, hogy elindította volna főorvos úr az engedély
kéréseket.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Januárban született egy testületi döntés arról, ha az elképzelés nem kivitelezhető, akkor
területen kívüli betegeket nem lehet ellátni. Megint felvetődik az a kérdés, hogy a januári
testületi döntésünk nem lett végrehajtva.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Kiadtuk polgármester úrnak a feladatot, érvényt kell szereznie annak, hogy 4 órában
intézményvezetőként kell működnie, mert ez így nem mehet tovább.
Kovács Éva jegyző asszony
Ütközik a belgyógyászati szakrendeléssel, illetve a háziorvosi rendelési idejével.
Ámán István képviselő úr
Teljesen egyetértek a Jegyző Asszony által elmondottakkal.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Meg kell nézni azt, hogy mit javasolt a fegyelmi bizottság és utána a testület hogyan döntött.
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony
Ezt szét kellene választani, az egy dolog volt, amiben született egy döntés, és van most egy
másik probléma, amely már vonszolódik több mint fél éve.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Visszautalni csak azért utaltam vissza, mert amikor döntésről van szó, akkor a képviselőtársak olyanokat mondanak, amiket nem értek: „de akkor ki lesz, nem lesz, de akkor hogy
lesz”. Ez nem félelmek kérdése, hanem az, hogy valaki intézményvezetőnek alkalmas-e,
akarja-e azt csinálni, vagy nem alkalmas és nem akarja azt csinálni. Amíg erre pontot nem
teszünk, addig ez így lesz. Nem hajtottra végre a területen kívüli betegek ellátásával
kapcsolatban hozott határozatot sem, és a munkaszerződések felülvizsgálatával kapcsolatos
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határozatot sem. Mi kellene még? A főorvos úrra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint
bármelyik intézményvezetőre. Újból ki kell írni a pályázatot, és folyamatosan kell hirdetni.
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony
Az a legnagyobb probléma, hogy az orvosok vállalkozóként dolgoznak és nem
közalkalmazottak. A szerződéses orvos sokszor úgy esik be a rendelésre, és tudnám a példákat
hozni a panaszokra.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Én azt érzem problémának, hogy a munkaszerződésben leírt feladatokat nem hajtja végre.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
Ismételten elmondom, amit már több ízben is kifejtettem, hogy az intézmény vezetésére nem
elsősorban orvost kellene keresni.
Molnár Gyula polgármester úr
Egészségügyi menedzseri végzettséggel lehetne intézményvezető. Javaslom, hogy ezeket a
díjakat annak ellenére fogadjuk el, hogy még nincs ÁNTSZ engedély.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Valamint a pénzügyi bizottság javaslata szerint a táblázat két tételénél – labor és kisműtét szedje szét részleteire és adja meg tételesen a díjakat. A korábbi határozatunk addig
érvényben marad, míg engedélyeket nem kapnak a ellátásra.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
255/2010.sz.Kt.h.
Területen kívüli
betegek ellátása
Határozat
1./ A képviselő-testület a területen kívüli betegek ellátásával kapcsolatban hozott 29/2010.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: a határozat 2. és 3. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés kerül, továbbá az alábbi 4. bekezdéssel egészül ki, míg az eredeti 4. bekezdés
számozása 5.-re változik.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. ponthoz kapcsolódó magánrendelésekben a
határozat mellékletét képező díjfizetést kell alkalmazni.
3./ A képviselő-testület a 2. pont szerint beszedett díjakból a vállalkozó orvosok díjazására 35
%-ot állapít meg, melyet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig számla ellenében fizet ki.
4./ A fentiek határidejéül a képviselő-testület a 2010. július 1. napját határozza meg azzal,
hogy amennyiben az ellátáshoz szükséges engedélyek (vállalkozó orvosok és az
önkormányzat) nem állnak rendelkezésre addig területen kívüli beteget járóbeteg szakrendelés
keretében az intézmény nem láthat el.
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Felelős: Molnár Gyula polgármester az ÁNTSZ engedélyének beszerzése végett
Dr. Harmos István intézményvezető ÁNTSZ engedélyének beszerzése végett
Ezek határideje: folyamatos

g) Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Molnár Gyula polgármester úr
A napirendet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy
mondja el javaslatukat.
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
A belső ellenőrzéssel kapcsolatosan a bizottság az alábbiakat állapította meg. Az
ellenőrzésnek három feladata volt :
- a rendelőintézet részére hozott képviselő-testületi döntések végrehajtása megtörtént-e,
- a jogszabályban meghatározottak betartására törekszik-e az intézmény,
- a többletköltségek felvállalása indokolt-e a jelenlegi működési forma szerint. Az ellenőrzés
vizsgálta foglalkoztatási jogviszony terén az intézmény dolgozóit, illetve a betegek ellátásával
kapcsolatban vizsgálta, hogy milyen arányt képviselnek a területen kívüli, belüli betegek. A
jegyzőkönyv megállapította, hogy az intézményvezető jogkörében saját maga dönti el az élő
munka kihasználtságát, hatékonyságát a gazdaságosság szemelőt tartásával. Megállapította,
hogy a dolgozók vegyes foglalkoztatásban állnak, vannak szerződéses és közalkalmazottak.
Havonta eltérő módon vannak ez a dolgozók foglalkoztatva. A bizottság megállapította – bár
az ellenőrzésre kevés volt az idő – több hiányossággal küzd, ezért ilyen formában a jelentést
nem fogadja el. Utóellenőrzést kér, amennyiben lehetséges, mert azokra a kérdésekre, amiket
előzetesen feladata lett volna nem kaptunk választ. Gyakorlatilag ez a jegyzőkönyv arra lett
jó, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy mikkel foglalkozott az ellenőrzés, de meg nem
győzött a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatosan, sem a főorvos úr munkaidejével
kapcsolatosan. Azt viszont látjuk, amiről szó volt, hogy a területen kívüli betegeknek az
ellátása a jelzett időpontban az önkormányzat számára 3 millió forintba került. Ez a hiány az
idők folyamán csak növekszik. Végkövetkeztetése annyi, hogy a számítógépes nyilvántartást
alkalmassá kell tenni a betegeknek a megkülönböztetésére. A bizottság véleménye az, hogy
nemcsak ezeket kell megválaszolni az utóellenőrzésnek, hanem azt is, hogyan lehet kivédeni
azt, hogy az önkormányzat nem fizessen rá. Nagyon sajnálom, hogy az előbbi napirendnél
elfogadott térítési díjak bevezetése tőlünk megint független körülmények miatt nem
valósítható meg. Én úgy értékelem a magam részéről, hogy a testület nem körültekintő, mivel
a szakmai segítséget nem kapja meg kellőképpen. A mai napon is több olyan kérdés merült
fel, amely megválaszolásra vár. Úgy gondolom a rendelőintézet a kért segítséget megkapta,
nem látjuk azt a változást, amit produkálni kellene ennyi idő alatt, sajnos úgy látszik, hogy
nem mozdul előre semmi.
Vasaji László képviselő úr
Arra azért jó volt az ellenőrzés, amit a záradékban megállapít, hogy a számítógépes rendszer
nem alkalmas arra, hogy nyilvántartsa azt, hogy a beteg területen belüli vagy kívüli.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Azt tudjuk, hogy a betegek hány százaléka területen kívüli. Azt viszont nem tudjuk, hogy
azokra a betegekre hány pont jár és mennyi pénzt számolnak el. Az elszámolás a volumen
korlát alapján történik.
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Molnár Gyula polgármester úr
A számítások viszont nem jók az ellenőrzésnél.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Ezt ti tudjátok, hogy hogyan lehetne ellenőrizni.
Banyári Istvánné főnővér
Szólni kell az informatikusnak és van egy kód, amely segítségével külön válogatja a területen
kívüli és belüli beteget.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Ezt hogynem tudja az intézményvezető.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Ebben csak az a szomorú, hogy rengetet ráfizetésünk van.
Ámán István képviselő úr
Én tegnapi bizottsági ülésen bátorkodtam azt kijelenteni, hogy szándékos ez a zűrzavar
keverés.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Nagyon kellemetlen, hogy most úgy beszélünk róla, hogy nincs itt, de ha a főorvos úr tudja,
hogy ad egy beadványt, illetve témája van, akkor miért nincs itt.
Molnár Gyula polgármester úr
A belső ellenőri jelentést jegyző asszonynak kell elfogadni.
Kovács Éva jegyző asszony
A testület javasolhatja azt, hogy végezzen a belső ellenőr behatóbb ellenőrzést, de akkor meg
kell teremteni ennek a forrásoldalát. Ez a kistérség által finanszírozott ellenőrzési időszakban
nem fér bele, így is a többi ellenőrzésünk rovására ment.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Több ízben történt már ellenőrzés a mi és külső szakember részéről is, mindig oda jutunk,
ahonnan elindultunk.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Teljesen felesleges újabb ellenőrzéseket végezni, hiszen az eddigi ellenőrzések is pontosan
kimutatták azt a fajta hozzáállást, ami egy intézményvezető részéről elfogadhatatlan.
Molnár Gyula polgármester úr
Javaslom, hogy fogadjuk el a jelentést.
Vörös Sándor képviselő úr
Törekedjünk arra, hogy főállású, közalkalmazott intézményvezető legyen a szakrendelő élén.
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Megkérdezném, hogy a 4 órában ott tevékenykedő pénzügyi ügyintéző mennyiben segít a
munkájukban? Ki koordinálja a munkáját, illetve mit csinál? Észrevehető, hogy ott van?
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Banyári Istvánné főnővér
Az orvos elszámolásokat ő végzi, a kiadás, bevételben, a számlavezetésben segít, ha az
önkormányzattól jön hivatalos döntés, aláírni való, akkor ő tájékoztatja a dolgozókat, aláíratja
velük.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

256/2010.sz.Kt.h.
Belső ellenőrzési
jelentés megtárgyalása
Határozat
1./ A képviselő-testület megtárgyalta az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény
Járóbeteg szakrendelőjénél a 101/2010. sz. határozatban foglaltakkal kapcsolatban készített
belső ellenőrzési jelentést, s úgy dönt, hogy azt elfogadja, bár véleménye szerint nem
tartalmaz olyan megállapításokat, melyeket a testület már ez idáig nem tudott volna, így
annak kiegészítésére, azért nem tesz javaslatot, mert az ahhoz szükséges forrásokat
előteremtetni nem tudja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Szűcs Tibor CASHINFO Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság 6000 Kecskmét, Mikszáth
K. krt. 65.
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Kovács Éva jegyző asszony

h) Ingatlan felajánlása megvételre

Molnár Gyula polgármester úr
Egy korábbi testületi döntés értelmében elkészült a Dunavecse, Szabadság u. 6. sz. alatti
ingatlan forgalmi értékbecslése, melyet az értékbecslő 2.350.000 Ft-ra értékelt.
Vörös Sándor képviselő úr
Mekkora a telek értéke?
Molnár Gyula polgármester úr
Az értékbecslésben nincs külön bontva így nem tudom.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Ennyi pénzért semmiképpen nem javaslom.
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Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Az a véleményem, hogy ettől függetlenül fel kellene őt szólítani, hogy a gyomirtást és
munkálatokat végeztesse el.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
257/2010.sz.Kt.h.
Ingatlan felajánlása
megvételre
Határozat
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunavecse-i 957 hrsz. alatt nyilvántartott
természetben Szabadság u. 6. sz. alatti ingatlant megvásárolni nem kívánja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kovács Dénes, Dunavecse, Szabadság u. 6.

i)

Dunamellék újsággal kapcsolatos beadvány

Molnár Gyula polgármester úr
Egy írásos beadvány érkezett egy szerkesztőbizottsági tag részéről, melyben leírja, hogy
lemond a Dunamellék újság szerkesztőbizottsági tisztségéről.
Ablonczy Gábor képviselő, az Ügyrendi bizottság elnöke
A tegnapi bizottsági ülésen jeleztem, hogy én is szeretnék lemondani e tisztségről. Ahogy
működött a szerkesztőbizottság, az nem volt bizottság. Kétségtelen én egy-két
szerkesztőbizottsági ülésre nem tudtam elmenni, de mondhatom azt is, hogy a
szerkesztőbizottsági ülések egy részéről nem is tudtam.
Molnár Gyula polgármester úr
Kérem az oktatási bizottságot, hogy az augusztusi ülésre álljon elő javaslattal.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Felmerült a bizottsági ülésen, hogy a létét kellene megvizsgálni a Dunamellék újságnak.
Vörös Sándor képviselő úr
Én úgy látom, hogy lepkehálóval kell fogni az írásműveket, mert nincs kellőszámú
megjelentetni vágyó. Az újság, amire született azt a funkcióját nem tölti be, tehát a
településen lakókat nem informálja bizonyos dolgokról. Annál is inkább nem tudja betölteni,
mert véletlenszerű a megjelenés. Az újságra úgy van szükség, ha megadott időszakra
információt hordoz az olvasóknak. Általánosságok vannak megjelentetve, amit a bolt
faliújságján is elolvashatunk. Számomra ez a probléma. Akkor van az újságnak jövője, ha
hasznos információkat közölnénk benne, aktuális időben.
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Vasaji László képviselő úr
Javasolnám, hogy legyen az újság havi rendszerességű, oldalszám meghatározás nélkül.
Mindenki ingyenesen megkaphatná az újságot minden hónap 10.-ig a postaládájába.
Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
Hónapokon keresztül tárgyalta az oktatási bizottság és a végén itt tartunk. Összeülhetünk
ismét, de nem tudunk érdemi dologban dönteni.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Azt el kell fogadni, hogy a főszerkesztőnek az újsággal kapcsolatos teendői nagyon sok
szervezési munkát jelent. Ha ez önkormányzati lap, meg kellene valahogy oldani, hogy az
önkormányzat ebben az újságban a saját dolgait hirdesse, magyarázza. Tudom azt, hogy nincs
erre kapacitás és mégis tudom azt, hogy erre lenne szükség elsőrendben, mert az informális
jellege ez. Olyan híreket adna, ami közérthető, egyértelmű, megszüntethetne egy csomó
suttogó háttér-információkat, amiknek semmi alapja nincsen. Ez lehetne az első kiindulási
alap.
Ámán István képviselő úr
Meg lehetne kérni Jegyző Asszonyt, hogy a testületi ülések után 2 oldalas összefoglalót írna
tájékoztató jelleggel.
Kovács Éva jegyző asszony
Miután elhangzott az, hogy nem biztos, hogy úgy van közvetítve, mint ahogy azt a képviselők
egy némelyike gondolta, én ezt nem vállalom fel. Én csak a saját nyelvezetemen tudok írni.
Ha ezt így elfogadja a képviselő-testület valamennyi tagja maradéktalanul, akkor lehet róla
szó.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Javaslom, hogy próbáljuk ki.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Azt kell eldönteni, hogy újságot akarunk, vagy a határozatok közlését, amelybe vélemény
nincs.
Kovács Éva jegyző asszony
Pár évvel ezelőtt a Dunamellék újságba rendszeres író voltam, ezzel a címszó alatt, hogy
hírek, információk. Mindig valami aktualitást közöltünk a lakossággal, ebbe így szívesen
partner vagyok.
Molnár Gyula polgármester úr
Utána kell annak nézni, hogy hol a legolcsóbb a nyomdai költség, ezért javaslom, hogy
térjünk vissza rá az augusztusi testületi ülésen.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
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258/2010.sz.Kt.h.
Dunamellék szerkesztőbizottsági
tagjainak felmentése
Határozat
1./ A képviselő-testület tudomásul vette Vass Imre és Ablonczy Gábor azon bejelentését
miszerint a Dunamellék szerkesztőbizottsági tagságáról lemondanak, ezért őket tisztségük alól
felmenti.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunamellék további sorsáról a költségek
függvényében 2010. augusztus 24-i ülésén dönt.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Vass Imre Dunavecse, Sport u.
- Ablonczy Gábor képviselő
- Toponáry Gábor Fő út. 40.
- Aranyi Ágota főszerkesztő

j) Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása

Molnár Gyula polgármester úr
A gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítására teszek javaslatot, a Ford típusú gépjármű
használhatósága úgy lett meghatározva, hogy csak hivatalos célra használható. Ugyanakkor
ugyanúgy, mint a másik busz, erre is lenne igény a dolgozók körében is, természetesen térítési
díj ellenében. Ezért szeretném, ha a képviselő-testület hozzájárulna a módosításhoz, úgy,
hogy különösen indokolt esetben 50 %-os térítési díj fizetése mellett az intézmények dolgozói
igénybe vehetnék.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:

259/2010.sz.Kt.h.
Gépjármű üzemeltetési
szabályzat

1./ A képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél használt
gépjárművek 387/2009. számú határozattal elfogadott üzemeltetési szabályzatát az alábbiak
szerint módosítja: a II/2.6. pontban az utolsó mondat helyébe az alábbi kerül:
A gépjárművet az intézmények dolgozói rendkívül indokolt esetben a testület által évente
megállapított használati díj 50 %-ért vehetik igénybe. Az engedély egyedi mérlegelés alapján
a polgármester adja az intézményvezetők javaslatára.
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2./ Ezen határozatról értesül:
- Polgármester és rajta keresztül valamennyi intézmény vezetője
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

k) Tájékoztató a WEB lapról

Molnár Gyula polgármester úr
„A szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban” ÁROP-os pályázat részeként a WEBlapunkat is felül kellett vizsgálni, annak megfelelően, ahogy a pályázati kiírásban szerepelt.
Az előző szolgáltató meglepetésszerűen felmondta a WEB-lap üzemeltetését, ezért nem
érhető el a www.dunavecse.hu., illetve a mai nap már fent van az új formátum, ahogy meg fog
jelenni, de még nincs feltöltve. A levelezőrendszer sajnos nem működik azoknál, akiknél nem
tudtunk az újbóli regisztrációt megtenni.
Vörös Sándor képviselő úr
Kérdésem, hogy mikor lesz az új e-mail kliens elérhető? Azért kérdezem, mert aki
www.dunavecse.hu –s e-mail címét adta meg ügyfélkapura, akkor az elfogadó nyugtát és a
visszaigazolást nem kapja meg.

Molnár Gyula polgármester úr
Arra kérem azt, akinek ilyenje van, hogy a gazdálkodási csoportvezetőt keresse meg, hozza be
a jelszavát és az új szolgáltató fel fogja tölteni. Ez a lépés gyorsabb, ha majd teljesen fel lesz
töltve a WEB-lap, akkor lesz már regisztrációs felület.
Abloczy Gábor képviselő úr
Kérdésem az, hogy a Református iskolával kapcsolatos hírt közvetlenül fel tudjuk-e majd
tölteni?
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Igen lesz rá lehetőség, összesen 10 kóddal rendelkezhetünk – ennyi személynek adhatunk
hozzáférési jogosultságot.

Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény
értelmében, a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat.
Kmft.

Molnár Gyula
polgármester

Kovács Éva
jegyző
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