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Készült a képviselő-testület 2010. május 26-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 és Vasaji László (11 fő) 
 
Távolt maradt (igazoltan): 
Vörös Sándor képviselő 
 
Később érkezett: Vasaji László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Éva jegyző asszony, Dr. Tarnai Kitti aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási 
csoportvezető, Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, Zádoriné Squor Mária 
iskolaigazgató, dr. Harmos István intézményvezető főorvos,  
 
Meghívottak a 2. napirendhez: 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető és Bóbis Attila r.százados 
 
Meghívottak az 5. napirendhez: 
Mikola Péter ügyvezető igazgató -Hiteles Kft. KESZI részéről: Vizi Istvánné, Vass Lajosné, 
Urbán Istvánné 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő 
vendéget. Az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van, így azt megnyitotta.  
Polgármester úr kéri, hogy a 4. napirendet, amely a Dunával, a dunaparttal kapcsolatos 
elképzelésekről, tervekről szól egy későbbi időpontra napoljuk el, mivel a belvíz- és árvíz 
elleni védekezés miatt nem tudtak felkészülni. Így az alábbi napirendi pontok tárgyalására tett 
javaslatot. 
 

1.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Kunszentmiklós Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója a  
     kistérség és Dunavecse közbiztonságának helyzetéről. 

3.)  Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról 
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 4.)  Egyéb ügyek        
       a) KESZI beszámolója a 2009. évi munkáról és a feladatellátás költségeiről 

         b) Önkormányzati tulajdon bérbeadása – településen internet szolgáltatás 
         c) Pályázat kiírása Piac és nyilvános WC üzemeltetésre 
                   d) Hatósági igazgatási társulási megállapodás szabálysértésre 
                              e) Köztisztviselők továbbképzési terve 
                              f) Javaslat az okmányiroda önállóságára 
                              g) Iskolabusz üzemeltetése 
                              h) Darányi-Hóman Alapítvány támogatási kérelme 
                              i) Döntés Bácsvíz részvények tárolásáról 
                              j) Közbeszerzés kiírása a hulladék-kezelési közszolgáltatásra, valamint a  
                                   Járóbeteg szakellátó anyagbeszerzésére 
                              k) Dögkút megszüntetése 

      l) Ellenőrzési terv kiegészítése 
      m) Nyári táboroztatás 

 
 
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
1./ Napirend: 
    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
    Előadó: Molnár Gyula polgármester 
 

Molnár Gyula polgármester 
Az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatokról: 
- 65/2010. számú határozattal a képviselő-testület elfogadta a biztonsági szolgálat 
beszámolóját.  
- 66/2010. számú határozattal a kóbor kutyák befogásáról szóló beszámolót elfogadta.  
- 67/2010. számú határozattal a testület módosította a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát és 
SZMSZ-ét. 
- 68/2010. számú határozattal az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító 
okiratát és SZMSZ-ét módosította a testület. 
- 69-80/2010. számú határozattal a testület a civil szervezetek támogatásáról döntött. 
- 81/2010. számú határozattal a testület a Pedagógiai társulási megállapodást módosította. 
- 82-a/2010. számú határozattal a testület javaslatot fogadott el a védőnők szakmai 
elismerésére. 
- 82-b/2010. számú határozattal a testület döntött a védőnők részére laptopvásárlásról. 
- 83/2010. számú határozattal a testület az önkormányzati tulajdonra vonatkozó bérleti 
kérelmek ügyében döntött úgy, hogy egységes adatlapot állít össze a kérelmezők részére. 
- 84/2010. számú határozattal a Központi ügyeletben résztvevő gépkocsivezetők 
munkabeosztásáról döntött a testület.  
- 85/2010. számú határozattal a testület önkormányzati lakás értékesítéséről döntött.  
- 86/2010. számú határozattal fiatal házasok támogatásáról döntött a testület.  
- 87/2010. számú határozattal a testület elutasított egy ingatlan vételi felajánlást.  
 
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 10 fő igen szavazattal, ellenszavazat és 

határozathozatal nélkül tudomásul vették.  

 
 
2./ Napirend: 
     Kunszentmiklós Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének 
     beszámolója a kistérség és Dunavecse közbiztonságának 
     helyzetéről. 
     Előadó: Mayer József alezredes, kapitányságvezető 

  
 

Molnár Gyula polgármester úr 
Megkaptuk a rendőrkapitány úrtól a beszámolót, mindenki áttanulmányozhatta, gondolom sok 
kérdés merült fel. Megkérem a kapitányságvezető urat, hogy amennyiben szükségesnek véli, 
egészítse ki a beszámolót. 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Képviselő-testület! Kapitányságunk továbbra is 
kilenc településen - Kunszentmiklós, Dunavecse, Szabadszállás, Kunpeszér, Kunadacs, Tass, 
Szalkszentmárton, Apostag és Dunaegyháza - teljesít bűnmegelőző, bűnüldöző, 
közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti tevékenységet. Nagyon kevesen 
tudják, hogy Pest, Fejér és Tolna megyével határosak vagyunk, ez nagyon ritka kapitánysági 
szinten, hogy három megyével határos illetékességi területen vagyunk. Ezen az illetékességi 
területen 33.000 ember közbiztonságáról kell gondoskodjunk. Ez a számadat a nyári 
időszakban megduplázódik a tanya és üdülőkörzet belakottsága miatt. A teljesség igénye 
nélkül 2009. évben több helyi intézkedést hoztunk, valamint az ún. közbiztonsági háló 
intézkedési terv I. és II. végrehajtása eredményeképpen a közterületünkön elkövetett 
bűncselekmények száma 6, 1 %-kal csökkent. 2009. május 1.-től a korábbi járőr 
útiránytervekről áttértünk egy ún. járőr körzetesítési módszerre. Kunszentmiklóson bővítették, 
Szabadszállás és Tass közút területén telepítettek új térfigyelő rendszert. Azóta ez tovább 
bővült, Dunaegyházán 5 kamerás térfigyelő rendszer kiépítésére került sor. Kunszentmiklóson 
bevált mintára Szabadszálláson és próbajelleggel Dunavecsén is bevezetésre került a 
gyermekvédelmi járőrszolgálat. Szabadszállás Balázspusztai polgárőrség támogatásunkkal 
eredményesen pályázott rendszámfelismerő rendszerre. Ennek az üzembe helyezése 
folyamatban van.  
 
A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon 2009. január 01-én megkezdte működést a 
közlekedésrendészeti alosztály, így a személyi sérüléses közlekedési balesetek helyszínelésén 
kívül már ők látják el a közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozati munkát is. A 
Robotzsaru Neo rendszerről annyit szeretnék elmondani, hogy a tavalyi évben öt fejlesztés 
történt a rendőrség belső számítógépes rendszerében, ami fenekestül felforgatta a teljes 
ügyviteli rendszerünket. Kiemelt feladatunk a korrupció megelőzése a rendőri állomány 
berkein belül. Bevezetésre került a napi teljesítményértékelés, ami azt jelenti, hogy a rendőri 
tevékenység pozitív és negatív hatásait is értékelnünk kell, ami alapján meghatározzuk a 
következő napi feladatokat.  

 
A kábítószer terjesztés elleni fellépés hatékonyságának továbbra is erősnek kell lennie, jelen 
pillanatban a kapitányság illetékességi területén terjesztő dillerről nem tudunk. Ez mellett 
kötelességünk a városközpontok biztonságával kapcsolatos intézkedéseket folyamatosan  
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végezni, ezen belül a külterületeket is folyamatosan rendőri kordon alatt tartjuk. A tavalyi IV. 
negyedév és ez év I. negyedéve igen pozitív eredményeket hozott és szerencsére a 
külterületen élőknek is kedvezni tudtunk a folyamatosan megjelenő rendőri szolgálattal. 
A tavalyi évben hatékonyabbá kellett tennünk a családi erőszakkal kapcsolatos rendőri 
fellépést.  
 
Dunavecse város területén 2009-ben összesen 81 bűncselekmény vált ismertté, szemben a 
2008. évben elkövetett 129 bűncselekménnyel. Az elmúlt öt év adatait vizsgálva 
megállapítható, hogy 2009-ben követték el a legkevesebb bűncselekményt a városban. Az 
1000 lakosra jutó bűncselekmények száma 2009. évben Dunavecsén 19,56, míg ugyanez 
Kunszentmiklóson 24,48, Tasson 21,15, Szalkszentmártonban pedig 31,33. Az adatokból 
megállapítható, hogy az 1000 lakosra jutó bűncselekmények száma Dunavecsén a 
legalacsonyabb. A személy elleni bűncselekmények száma 18-ról 12-re csökkent. Az élet, 
testi épség és az egészség elleni bűncselekmények száma 12-ről 7-re csökkent, ezen 
kategórián belül mindkét évben testisértéseket követtek el. A szabadság és az emberi méltóság 
elleni bűncselekmények száma 6-ról 5-re csökkent, a magánlaksértések száma 4-ről 1-re, a 
visszaélés személyes adattal deliktumok száma 1-ről 0-ra csökkent, ugyanakkor a zaklatások 
száma 1-ről 3-ra, a becsületsértéseké pedig 0-ról 1-re nőtt. 

 
A közrend elleni bűncselekmények száma 30-ról 11-re, nagymértékben csökkent. A 
közbiztonság elleni deliktumok száma 3-ról 0-ra csökkent. A köznyugalom elleni 
bűncselekmények száma 2-ről 3-ra emelkedett, ezen kategórián belül mindkét évben 2-2 
esetben követtek el garázdaságot, tavaly ezen kívül még 1 esetben önbíráskodás miatt is sor 
került büntetőeljárásra. A közbizalom elleni bűncselekmények száma 13-ról 6-ra csökkent, a 
közokirat hamisítások száma 1-ről 0-ra, a visszaélés okirattal vétségeké 11-ről 2-re csökkent, 
ugyanakkor a magánokirat hamisítások száma 0-ról 3-ra emelkedett. A közegészség elleni 
bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások száma 12-ről 2-re esett vissza, ezen kategórián 
belül a kóros szenvedélykeltés miatti eljárások száma 5-ről 0-ra, a kábítószerrel visszaélések 
száma pedig 7-ről 2-re csökkent.  
Gazdasági bűncselekményt a tavalyi évben 1 esetben követtek el Dunavecsén, pénzhamisítás 
megalapozott gyanúja miatt jártunk el. 
 
A Pentele híd átadása, eddigi tapasztalataink alapján nem eredményezte a bűncselekmények 
számának ugrásszerű növekedését a térségben, azonban a dunántúli utazó bűnözők eseti 
megjelenése figyelhető meg.      
Adataink alapján a felderítési eredményesség mutatóihoz képest még mindig alacsony a 
bűncselekmények során keletkezett károk megtérülése. A bűncselekmények felderítése során 
sok eltulajdonított tárgy kerül lefoglalásra, azonban problémát jelent, hogy a készpénz és 
ékszer lopások esetében még az elkövető felderítése után is ritkán térül meg a kár. Tavalyi 
évben közös ellenőrzés a polgárőrséggel 1533 esetben volt, ez úton szeretném megköszönni a 
polgárőrök aktív és közreműködő tevékenységét. A megelőző évek gyakorlatának 
megfelelően a vizsgált időszakban is együttműködtünk a dunavecsei polgárőr egyesülettel, 
amelynek tagjai szolgálataikkal eredményesen segítették a rendőrkapitányság bűnüldöző, 
közrendvédelmi tevékenységét. Az együttműködést tovább kívánjuk fokozni.  
 
Az ún. kmb-k körzetesítési koncepciójának megfelelően a Dunavecsén, Apostagon és 
Dunaegyházán szolgálatot teljesítő rendőri állományt összevontuk 2009.01.01-től, a 
dunaegyházi, és az apostagi kmb iroda megszüntetésre került. A kmb körzetesítés célja a 
hatékonyabb közterületi jelenlét megteremtése, illetve a reagáló képesség növelése. A 
dunavecsei kmb körzetben az elmúlt évben szolgálatot az alábbiak láttak el: Csehi Mihály 
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rendőrzászlós., Kulcsár János rendőrzászlós és Krepsz József rendőrőrmester. A fentiek 
mellett 2010.01.01-től kezdte meg szolgálatát a körzetben Fazekas Krisztián r. ftőrm. körzeti 
megbízott is. A Kunszentmiklósi Városi Bíróság Elnökével, a Városi Ügyészség Vezető 
Ügyészével, a bíróság, az ügyészség munkatársaival a munkakapcsolat a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan jó, kölcsönösen segítő jellegű.  Rendszeres kapcsolatot tartunk a 
polgármesteri hivatal munkatársaival, az általános iskolák pedagógusaival. A kölcsönös 
információcsere alapja lehet a fiatalkorú bűnözés, illetve a családon belüli erőszak 
megelőzésének, felderítésének. 
  
Köszönetünket kívánom kifejezni azért a segítségért, amit a város önkormányzata, valamint a 
település lakossága az értékelt időszakban az eredményes munkához nyújtott.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Több településen is gond az, hogy a román állampolgárok, magyar állampolgárok lakásaikat, 
házaikat bérlik. A gyerekeik is velük laknak, ők viszont nem járnak iskolába. Kérdésem, hogy 
kötelezhetőek-e? 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Ezt a problémát most hallom először. Eddig, azokat a helyeket ellenőriztük, amikről 
információt szereztünk. Felvesszük a kapcsolatot a szakhatóságokkal. A rendőrség csak abban 
az esetben tud a problémával foglalkozni, ha a 3 hónapos tartózkodási ideje lejár. Az volna a 
tiszteletteljes kérésem, ha gyanúja merül fel annak, hogy külföldi állampolgár illegálisan 
tartózkodik a területen, akkor a körzeti megbízottakat tessenek nyugodtam megkeresni.  
 
Ámán István képviselő úr 
Felháborítónak tartom, hogy fiatal 38-42 éves emberek mentek el nyugdíjba egészségügyi 
okokra hivatkozva. Milyen esetben lehet lakott területen hangjelzést adni bármilyen 
járműnek?  
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Önkormányzattól kell engedélyt kérni. A házaló tevékenységet nem lehet megtiltani, mert 
kormányrendelettel ütközik.  
 
Ámán István képviselő úr 
A házalással kapcsolatban hoztunk egy önkormányzati határozatot.  
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Mindig a magasabb rendű jogszabály van érvényben. A másik kérdésre válaszolnék, hogy ez 
egy szolgálati törvényben rögzített mód, melynek a kihasználására nem volt ilyen mértékű 
példa. Jelenleg, aki 25 év szolgálati viszony után 20-40 %-ban rokkantnak nyilvánítanak, az 
rokkantnyugdíjra jogosult. Ha ezt túllépi, akkor más kategóriába esik, viszont, ha 10 % alatt 
van, akkor könnyített munkát kell a részére biztosítani. Ez a korosztály most ki is kopik, 
ugyanis a szolgálati törvény hatályba lépését követően a korábbi munkaviszony nem számít 
bele a szolgálati jogviszonyba. 
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Az elkerülő útszakaszon lévő kereszteződéseknél milyen közlekedésbiztonsági, műszaki 
megoldásokkal lehetne javítani a helyzeten, van-e erre javaslat ?  
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Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Emlékezetem szerint az átadás előtti időszakban én voltam, aki szóltam, hogy a nem 
kivilágított kereszteződést ki kell világítani, azt a választ kaptam, hogy én vagyok a legutolsó, 
aki ebbe beleszólhat. A híd közvetlen közelébe volt tervbe véve egy fix rögzítésű traffipaxnak 
a telepítése, ami azt a célt szolgálta volna, hogy lassítsa a forgalmat.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Nagyon bőséges volt a tájékoztató, örülök annak, hogy csökkentek az említett 
bűncselekmények. Kérdésem, hogy az elhangzott gyermekvédelmi járőrszolgálat mit takar? 
Az írásos beszámolóban szerepelt egy olyan bűncselekmény, ami új volt számomra, ezért 
ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ez a pénzhamisítási eset ténylegesen itt történt-e, vagy 
hamispénz felhasználása volt-e az eset? Megjegyzés az, hogy örvendetes, hogy a rendőreink 
így végzik a munkájukat és azok közül is van egy rendőr, aki az bankautoma rablása kapcsán 
aktívan és bátran lépett fel és ezért a tettéért a rendőrség a munkáját elismerte.   
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Minél rosszabb egy gazdasági helyzet, annál többen megpróbálkoznak a pénzhamisítással. 
Hamisításnak minősül az is, aki hamisított pénzt forgalomba akar hozni.  
 
Vizi Istvánné családsegítő és gyermekjólét ágazatvezető 
A rendőrséggel együttműködve elindulunk a reggeli órákban, végigjárjuk a szórakozó 
helyiségeket, utcákat, játszótereket és a csellengő diákokat a rendőrök igazoltatják, mi pedig 
felírjuk a diák nevét, hol és mikor akadtunk rá. Nagyon nagy eredménye van ennek a 
járőrszolgálatnak, mert egyre kevesebb a csellengő gyerek.  
 
Ámán István képviselő úr 
Az EuroVelo kerékpárúton kroszmotorosok, kvadosok vandál módon közlekednek, melyet 
több dunavecsei család is jelezte számomra. Szeretném, ha sűrűbben járőröznének a rendőrök 
a gáton.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Az iskolában azt tapasztaljuk, hogy egyre alacsonyabb életkorban történnek 
bűncselekmények, ezért megkérdezném, hogy van-e arra kapacitása a rendőrségnek, hogy 
valamiféle tájékoztatást, továbbképzést tartania arról, hogy mi a teendője az iskolának. 
Jogilag mit tehetek, egyre gyakrabban megjelenik nálunk rendőr, keres egy gyereket, mert az 
feltehetően bűncselekményben vett részt. Ezzel kapcsolatban számos kérdés merül fel, 
melyek tisztázásra várnak. 
Szembesültünk olyan problémával is, hogy román állampolgárságú, magyar anyanyelvű 
gyerekek hozzánk járnak iskolába, majd eltűnnek. Nagyon sok problémát felvet ez a kérdés. 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
A büntethetőség életkora továbbra is a betöltött 14 év, de ennek a vizsgálata nem a pedagógus 
feladata. Ha bebizonyosodik a bűncselekmény, akkora a rendőrség hivatalból lefolytatja az 
eljárást, vagy megszünteti azt, ha megállapítja, hogy az elkövető nem büntethető. Itt belép a 
gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság és megteszi a szükséges védő, óvó intézkedést. A 
felvilágosításra van lehetőség, ha az Önök részéről érkezik hozzánk egy megkeresés, hogy 
ilyen tájékoztatást igényelnek, máris a kolleganő egyeztet és eljön. A külföldi 
állampolgárokkal kapcsolatban konkrétumot nem tudok mondani, utána nézünk a 
határrendész kollegákkal, vissza fogunk térni erre a témakörre.  
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Dobos Jánosné képviselő asszony 
Köszönetem szeretném kifejezni a három rendőrnek, mert ha szólunk nekik, rögtön jönnek és 
segítenek. Korábban egyszer már felvetetettem, hogy jó volna, ha időközönként, többen, 
rajtaütésszerűen tartanának ellenőrzést.  
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Elmondanám, hogy este tíz óra után több esetben itt vannak rendőreink a környéken, ezt a 
járőrözést – jelzések alapján - páran már túlzottnak tartják. Igyekeztünk azt a környéket, 
illetve a potenciális személyeket zaklatni, akiknél a gyanú felmerül.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
2010. június 1. napjától kettő településőr kezdi meg munkáját településünkön. Kérdésem, 
hogy a településőröknek kell-e felvenni a kapitánysággal a kapcsolatot, vagy nekünk kell 
megtenni? 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Ő nekik kell bejelentkezni, regisztráljuk is őket. Minden egyes szolgálatnál, mikor 
bejelentkeznek jelzéssel élhetnek, ezért is regisztráljuk őket, hogy ebből később ne legyen 
vita.  
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Az un. „három csapásról” szeretnék tájékozódni, mivel hallottam róla ilyen és olyan 
véleményt is, lesz-e neki valami jelentős hatása, ha bevezetésre kerül? 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Nem született még meg erre vonatkozó jogszabály.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megköszönte kapitány úrnak a beszámolót, hogy eljött ide hozzánk és kiegészítette az 
anyagot. 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Tisztelt Polgármester úr, Jegyző asszony, Képviselő-testület! Most nekem jött el az időpont, 
hogy tisztelettel megköszönjem a négy év munkáját. Sok sikert kívánok mindenkinek! 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Polgármester úr javasolta, hogy a beszámolót a képviselő-testület tagjai fogadják el.  
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
88/2010. sz. Kt.h. 
Rendőrség beszámolója 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a Kunszentmiklósi Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének – „A 
kistérség és Dunavecse közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját” elfogadja. 
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2./ Ezen határozatról értesül: 
- Mayer József Rendőrkapitányság Vezetője Kunszentmiklós 
- Molnár Gyula polgármester Dunavecse 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 

 
 
3./ Napirend: 
     Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról 
     Előadó: dr. Tarnai Kitti aljegyző 
     Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A szociális bizottság megtárgyalta az átfogó értékelést, ezért felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
/dr. Gulyás Attila képviselő úr kiment a teremből, jelen van 9 fő képviselő/ 

 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta az értékelést és elfogadásra javasolja. Általános megállapítás az, 
hogy romlik a településen romlik a családok helyzete, és ezen belül a gyerekeké, mind a 
segélyezettek, mind a gyermekvédelmi támogatásban részesülők aránya.  
 
/dr. Gulyás Attila képviselő úr visszaérkezett a terembe, jelen van 10 fő képviselő/ 

 
Tizennégy gyermek jelezte ez idáig, hogy igénybe kívánják venni a lehetőséget, hogy a nyári 
szünetben ingyenesen étkezzen. A másik megállapítás az, hogy a szociális ösztöndíjpályázatot 
az elmúlt években nem írtuk ki, javaslom, hogy ebben az évben adjunk erre is lehetőséget.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
89/2010.sz.Kt.h. 
Átfogó értékelés a  
település gyermekvédelmi  
rendszerének működéséről 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször 
módosított 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése alapján a település gyermekvédelmi 
rendszerének működéséről szóló átfogó értékelést elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri Kovács Éva jegyző asszonyt, hogy az átfogó értékelést és a 
testület határozatát a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalához terjessze fel. 
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3./ A testület ezen határozatáról értesül: 
- Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Kecskemét, 

Deák F. tér 3. 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 
- Dr. Tarnai Kitti aljegyző Dunavecse 
- Vízi Istvánné ágazatvezető FKDM TKT KESZI Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Dunavecse 
 
 
/Vasaji László képviselő úr megérkezett, jelen van 11 fő képviselő/ 

 
4./ Napirend: 
      KESZI beszámolója a 2009. évi munkáról és a feladatellátás költségeiről 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Felkérem a napirendi pont képviselőjét, ha kiegészíteni valója van az anyaghoz, azt tegye 
meg. 
 
Vizi Istvánné családsegítés és gyermekjóléti szolgálat vezetője 
Kiegészíteni valóm nincs az anyaghoz, az előző napirendi ponthoz annyit szeretnék 
hozzáfűzni, hogy a román állampolgárságú gyerekekkel mi sem tudunk semmit csinálni. 
Kettő kolleganőt már elküldtünk ilyen továbbképzésre, ahol pont ilyenekkel foglalkoztak. 
Széttárták a kezüket, és csak annyit mondtak, hogy szorgalmazzák, hogy elmenjenek a 
településről. Módszertani központ sem tud erre választ adni.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Valóban jó lenne, ha tisztábban lehetne benne látni. 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta a KESZI beszámolóját és elfogadásra javasolja. Megjegyzésem az, 
hogy a gondozotti gyermekek létszáma láthatóan meghaladja a megengedett létszámot, van e 
arra lehetőség, hogy ezen javítsanak? 
 
Vizi Istvánné családsegítés és gyermekjóléti szolgálat vezetője 
Most fogják felülvizsgálni a védelembe vétel alatt levőket, sokan ki fognak esni a körből, 
illetve a családgondozóhoz egy-egy eset át fog kerülni. 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Láthatóan az ügyfélfogadás óraszáma több mint, ami a családgondozói óraszámából adódik, a 
családsegítés és gyermekjólét esetében. 
 
Vizi Istvánné családsegítés és gyermekjóléti szolgálat vezetője 
Nehéz szétválasztani a két szolgáltatást, ezért az ügyfélfogadás ideje is azonos. 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Bekerült a szociális bizottság elé, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatást 
kért hátrányos helyzetben lévő gyermekek táboroztatására, melyet a bizottság támogatásra 
javasolt.  Hány dunavecsei gyermek venne részt a táborozásba? 
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Vizi Istvánné családsegítés és gyermekjóléti szolgálat vezetője 
Előre láthatólag 5 fő. 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy a tavalyi évhez képest hogyan alakult az ellátás étkezésben, házi 
segítségnyújtásban. Erről biztosan lehet tudni egy mondat erejéig, hogy nőt vagy csökkent, 
vagy ugyanolyan szinten maradt.  
 
Urbán Istvánné alapszolgáltatás vezetője 
A normatíva 2009. évben 28,39 fő a normatíva lehívás a házi segítségnyújtásnál, az 
étkezésnél 43,30 fő Az INO-nál 20,25 fő, 25 fő volt az étkezőknek az engedélyezett létszáma.  
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Kérdésem, a beszámoló 2. oldalán szerepel, hogy a jelzőrendszeres finanszírozásban változás 
történt, ez mit jelent? 
 
Urbán Istvánné alapszolgáltatás vezetője 
A kistérség a bodygard-os készülékeket meg kívánja vásárolni, - mivel a készülékek bérlése 
többe van, mint, amennyibe a készülékek kerülnek - így visszatérüléses lenne 2011. évtől, 
mert nem kerülne annyiba a rendszer. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
A szociális ágazatnál egy nagyon minimális mínusz keletkezett, de azt úgy gondolom, hogy 
ekkora intézményhálózatnál nem igazán számottevő. Van olyan ágazat, ahol jelentős 
többletbevétel keletkezett, a kérdésem arra vonatkozna, hogy az a pénzmaradvány ebben az 
évben hogyan kerül visszaforgatásra? Mit értenek azon, hogy a szociális ellátás próbálja a 
szolgáltatásokat bővíteni és azt szórólappal népszerűsíteni? 
 
Urbán Istvánné alapszolgáltatás vezetője 
Olyan településen próbálunk népszerűsíteni, ahol nem vesznek igénybe szolgáltatást. A 
pénzmaradványból az említett bodygard-os készülékeket szeretnénk megvásárolni.  
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Kérdésem, hogy betegszám növelés várható-e, mert igény lenne az idősek körében a 
készülékre. 
 
Urbán Istvánné alapszolgáltatás vezetője 
Települések közötti átcsoportosítással megoldható lenne. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e kérdés, vélemény az elhangzottakhoz? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Az elhangzottak alapján nyugodtan levonhatjuk azt a konzekvenciát, hogy jó volt az a döntés, 
miszerint 2009-ben kiszerveztük ezt az ellátást.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? 
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A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

90/2010.sz.Kt.hat. 
KESZI beszámolója 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény beszámolóját a 2009. évi 
munkáról és a feladatellátás költségéről elfogadja.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d 
 

 

 b) Önkormányzati tulajdon bérbeadása – településen Internet szolgáltatás 
 

 

Molnár Gyula polgármester úr 
A két ajánlattevő közül betegség miatt csak egyikük tud a mai ülésen részt venni. 
Megkérdezem a Hiteles Kft. ügyvezető igazgatójától, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz? 
 
Mikola Péter Hiteles Kft. ügyvezető igazgatója 
Igen, hozzájárulok. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Minden képviselő megkapta a kérdőíves dokumentumot, ezért megkérdezem van-e valakinek 
ezzel kapcsolatban kérdése? 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Kérdésem, hogy az aláhúzott mondat mit takar? 
 
Mikola Péter Hiteles Kft. ügyvezető igazgatója 
Ez a multiknál bevett gyakorlat, hogy az első három hónapban fél áron vagy valamilyen 
kedvezménnyel szolgáltatnak. Nálunk ez úgy történik, hogy a településen történő megjelenést 
követően bevezetési akciót tervezünk, mely az akció ideje alatt bekötött végpontokra 20-30 
%-os kedvezmény jelent, de nem csak az első három hónapban. Ugyanígy, ha valakinek van 
két éves szerződése és az letelik, kap egy szerződéses ajánlatot, ha azzal elégedett, és 
veteránszerződést köt, akkor szintén van 20 % kedvezmény, ami szintén folyamatos 
kedvezményt jelent.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Érdeklődtem informatikusoktól, akik azt mondták, hogy a szolgáltatási árak reálisak.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, ezért felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el a javaslatukat. 
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Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
A pénzügyi bizottság az Internet szolgáltatás bevezetését és az önkormányzati tulajdon 
bérbeadását támogatja az Ön részére.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Kérdésem, hogy az időjárási viszonyok mennyire tudják befolyásolni a szolgáltatást? 
 
Mikola Péter Hiteles Kft. ügyvezető igazgatója 
El kell mondanom, hogy száz helyszínen, kb. 200 db antenna van felszerelve, egyetlen 
antennánk sérült az elmúlt hetekben, viszont a tartós elektromos kimaradások okoztak 
üzemszünetet. Minden településen az állomás megközelítése több alternatív útvonalon 
lehetséges. Így időjárás független a szolgáltatás, viszont az áramszolgáltatókra erősen 
számítunk.  
 
Ámán István képviselő úr 
Kérdésem, hogy az Internet szolgáltatáson kívül tervezik-e a tv szolgáltatást bevezetni? 
 
Mikola Péter Hiteles Kft. ügyvezető igazgatója 
Felméréseket folytatunk a lakossági szatellit tv szolgáltatással kapcsolatban. Tapasztalataink 
szerint a Digi Tv sokszor kifogásolható minősége miatt felmerült a HD minőségű TV 
szolgáltatás létjogosultsága is. Mivel ez a profil idegen, eddig nem foglalkoztunk vele, de ha 
lakossági igény lesz rá, elindítjuk a szatellit tv szolgáltatásunkat is.  
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos úr 
A szakrendelő pályázatával kapcsolatban kérdezném, úgy értesülten, hogy az orvosi 
dignózisokat csak kábeles vonalon lehet csak küldeni? 
 
Mikola Péter Hiteles Kft. ügyvezető igazgatója 
Nem az átviteli közegen, hanem az átvitel módján van a hangsúly. Az ADSL technológia 
miatt szoktak szenvedni az informatikusok, mivel annak a feltöltési oldala keskeny, a 
mikronak megvan az a rugalmassága, hogy meg is tudjuk fordítani. 
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos úr 
Kérdésem, hogy a szolgáltatást minden intézmény ingyen kapja meg? 
 
Mikola Péter Hiteles Kft. ügyvezető igazgatója 
Mindenben partnerek vagyunk, mi azzal kerestük meg az önkormányzatot, hogy bérleti díjat 
fizetünk. Ha szükség van az intézményekben internetes végpontra, nincs akadálya, az 
önkormányzat megveszi a 10-15 ezer forintos végberendezést, ez a feltétel.  
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos úr 
Kérdésem, hogy mi a legmagasabb sávszélesség? 
 
Mikola Péter Hiteles Kft. ügyvezető igazgatója 
A legmagasabb a 4 Mbps, véleményem szerint a szakrendelőben ez a sávszélesség lenne az, 
ami műszakilag indokolt.  
Szeretném elmondani, hogy a korábbi ajánlati bérleti szerződésben egy összeg szerepelt a két 
létesítmény bérletére, utólag derült ki, hogy a víztorony a Bácsvíz Zrt. kezelésében van, ezért 
a bérleti díj összegét meg kell bontanom. Az önkormányzat kéményének bérletére 200.000 
Ft/év bérleti díjat ajánlok.  
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Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek még kérdése az 
elhangzottakhoz? 
 
Mivel további kérdés nem volt, ezért polgármester úr két dologban szavazásra teszi fel a 
kérdést: 
 
 Ki ért egy azzal, hogy a Hiteles Kft.-vel kössük meg a bérleti szerződést 200.000 Ft 
értékben?  
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak. 
 
Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat intézményei számára megvásárlásra kerüljenek a 
végpontok, hogy ezáltal az Internet szolgáltatás ingyenesen történjen? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
 
91/2010.sz.Kt.h. 
Önkormányzati 
tulajdon bérbeadása,  
Internet szolgáltatás 
 
         H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület támogatja a Hiteles Kft. (Ráckeve) azon kezdeményezését, mely 
szerint a településen internet szolgáltatást kíván nyújtani a lakosság, intézmények és 
vállalkozások számára. 
 
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Kft. részére bérbe 
adja az önkormányzat tulajdonát képező víztornyot, valamint a Dunavecse, Fő út 43. sz. alatti 
épület kéményét elektronikai berendezések és antennák elhelyezésére 2010. július 1. napjától. 
A víztorony bérleti díját - korábbi megállapodás alapján – a Bácsvíz Zrt. állapítja meg, míg a 
kémény bérleti díját a testület 200.000 Ft/évben határozza meg. A bérleti díj a mindenkori 
KSH által regisztrált árindexel növekszik.  
 
3./ A képviselő-testület a 2. pontban foglalt bérleti díj megállapításánál figyelembe vette a 
Kft. vezetőjének ajánlatát, mely szerint az önkormányzat intézményei (összesen 9 épület) 
számára ingyenes internet hozzáférési lehetőséget biztosítanak, oly módon, hogy az ahhoz 
szükséges végpontokat az önkormányzat biztosítja.  
 
4./ A képviselő-testület fentieket figyelembe véve úgy dönt, hogy a 2. pontban foglalt kémény 
jelenlegi használóját – DataWlan s.r.o.-t  - arra kötelezi, hogy az antennáját szerelje le. 
Határidő: 2010. június 30. 
 
5./ Ezen határozatról értesül: 
- Hiteles Kft. 2300 Ráckeve, Liliom u. 4. 
- DataWlan s.r.o. 2300 Ráckeve, Kossuth u. 17.  
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- Molnár Gyula polgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  

 
 
 c) Pályázat kiírása Piac és nyilvános WC üzemeltetésre 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy 
mondja el javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta a piac és nyilvános WC üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést. 
Örülünk annak, hogy meg van az engedély a működésére, tulajdonképpen erre kellett várni, 
hogy a pályázatot kiírhassuk. A bizottság javasolja a pályázat kiírását, valamint 70.000 Ft. évi 
bérleti díj megállapítását. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Kérdésem, hogy helypénzből mennyi folyt be? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Ha figyelembe vesszük a téli hónapokat is, havi 25.000 Ft-tal számolhatunk.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A környezetvédelmi bizottság is megtárgyalta a napirendet, ezért felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el javaslatukat. 
 
dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke 
A bizottság javasolja a pályázat kiírását, egy kiegészítést tennénk, részletekbe menően kellene 
a karbantartást belevenni, illetve a bérleti idő letelte után a létesítményt eredeti állapotában 
kell visszaadni a bérlőnek.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a pályázat kiírásával, valamint a 
javaslat bérleti díj összegével? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
 
92/2010.sz.Kt.h. 
Pályázat kiírása piac és 
Nyilvános WC üzemeltetésre 
 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piac és a 
nyilvános WC 2010. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig határozott 5 éves 
időtartamú üzemeltetésére nyílt pályázatot hirdet meg, melyet a melléklet szerint jóváhagy, s 
egyidejűleg felkéri a Polgármestert a pályázat közzétételére.  
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A beérkezett pályázatokról a pályáztatási rend betartásával a Képviselő-testület dönt. 

 
Felelős:  Molnár Gyula  polgármester 
Határidő:  2010. június 10. a pályázat közzétételére 
             
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
 
 d) Hatósági igazgatási társulási megállapodás szabálysértésre 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Nagyon régi probléma a jegyzői hatáskörbe utalt szabálysértési ügyek megfelelő színvonalú 
intézése. A gondot, problémát két tényező is okozza, egyik, a megfelelő felkészültséggel 
rendelkező szakember hiánya, illetőleg egyáltalán a munkaerőhiány, másrészt, hogy a 
szabálysértések elbírálása éppen abban a környezetben történik, ahol magát a szabálysértést is 
elkövették. Ez jelentősen megnehezíti a jogszabályalkotók azon jogos elvárását, hogy a 
kiszabott büntetések az elkövetett cselekmények súlyával azonos mértékűek legyenek. Erre a 
problémára adna lehetőséget, ha a kistérséghez csatlakozva ők látnák el ezt a feladatot. 
Rajtunk kívül már mindenki csatlakozott a térségben.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Kérdésem ezzel kapcsolatos minden feladatot a kistérség fog végezni, vagy csak egy részét? 
Mit jelent az ügyenkénti 1000 Ft, illetve a befolyó bírság összege kit fog illetni? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Az adott feladatot teljes egészében a gesztor település végzi, az ügyenkénti 1000 Ft. azt 
jelenti, hogy évente kb. 50 szabálysértéssel dolgozunk. Az adott ügy alapesetben idézéssel 
indul, ezután születik benne egy meghallgatásról jegyzőkönyv és egy döntés, tehát összesen 3 
intézkedés, ami 3000 Ft-ot jelent ügyenként. Ezt a szolgáltatási díjat kell az önkormányzatnak 
megfizetnie.  A bírság eddig is a központi költségvetést illette. Személy szerint abban 
reménykedek, hogy hozhat egy pozitív előremozdulást. Az elkövetők az önkormányzati 
szabálysértési hatóságot nem tekintik hatóságnak, ettől azt várjuk, hogy mivel ezután 
idegenek döntenek, hátha nagyobb visszatartó erő lesz. Szeretnénk próbát tenni.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
93/2010.sz.Kt.h. 
Hatósági igazgatási 
Társulási megállapodás 
szabálysértésre 
 
         H a t á r o z a t 
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1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jegyző 
hatáskörébe utalt I. fokú szabálysértési ügyek intézésére csatlakozik Apostag, Dunaegyháza, 
Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós és Szalkszentmárton önkormányzatok szabálysértési 
hatósági igazgatási társulásához. 

 

2./ A képviselő-testület a csatolt melléklelet szerinti hatósági igazgatási társulási 
megállapodást jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.  

 
Felelős: Molnár Gyula polgármester 
               Kovács Éva jegyző 
 
Határidő: 2010. május 31. 
 
3./ Ezen határozatról értesülnek: 
- Apostag, Dunaegyháza, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós és Szalkszentmárton 
önkormányzatok 
- Molnár Gyula polgármester 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 
 e) Köztisztviselők továbbképzési terve 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy 
mondja el javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
A bizottság a képzési tervet elfogadásra javasolja, 900.000 Ft költségvetési kiadást jelent, 
melyet a következő hónapban rendeletmódosítással szeretnénk elfogadtatni. Gyakorlatilag a 
képzéseket ismerjük az anyagban szerepelnek, mindegyik olyan képzés, aminek a díját az 
előirányzatban szerepeltetnünk kell.  
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Kérdésem, hogy miért nem került bele a költségvetésbe? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Mert a költségvetés összeállításánál nem volt ismert. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Jó lett volna ezzel a döntéssel egyidejűleg a költségvetést is módosítani.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Június hónapban mindenképpen módosítani kell a költségvetést, ezért szerettük volna a 
kötelező módosításokkal egyidejűleg ezt megtenni.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a köztisztviselők 
továbbképzési tervével? 
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A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
94/2010.sz.Kt.h. 
Köztisztviselők továbbképzési terve 
 
                H a t á r o z a t 

 
 

1./ A képviselő-testület a köztisztviselők 2010. évi továbbképzési tervében szereplő képzések 
költségeinek fedezetére 900.000 Ft-ot állapít meg, melyet a 2010. évi költségvetés június havi 
módosításakor betervezni rendeli.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
 
 f) Javaslat az okmányiroda önállóságára 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A tavalyi évben a képviselő-testület már elhatározta, hogy önállóan kívánja működtetni az 
okmányirodát, ám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának képviselő-testülete indoklás 
nélkül elutasította a kezdeményezést, így az Államigazgatási Hivatal sem adta meg a 
támogató nyilatkozatát. Úgy gondolom, hogy nem kellene beletörődni az elutasításba, nem 
kellene lemondani a kitűzött célról, ezért ismételten javaslom, hogy nyújtsuk be a 
kezdeményezést. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
95/2010.sz.Kt.h. 
Okmányiroda illetékességi területének módosítása 
         H a t á r o z a t 
 
A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott Kunszentmiklósi okmányiroda 
dunavecsei alirodájának önálló okmányirodaként történő működtetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közigazgatási informatikáért felelős miniszternél 
kezdeményezi az önkormányzat által fenntartott Kunszentmiklósi Okmányiroda Dunavecsei 
alirodájának önálló irodaként történő működését. 
 
2./ A képviselő testület nyilatkozik arról, hogy továbbra is biztosítja a  

- kultúrált ügyfélfogadáshoz és az okmányirodai feladatok ellátásához szükséges 
ügyintézési helyszínt, 
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- a személyi és tárgyi feltételek megteremtésének pénzügyi fedezetét, 
- átvállalja az okmányiroda működtetésének azon költségeit, amelyek a Közigazgatási 

és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát terhelik, 
- normatív támogatás rendszeres folyósításáig az okmányirodát saját pénzeszközeiből és 

a megállapodás alapján őt megillető támogatásból működteti. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg annak érdekében, hogy az aliroda 2011. január 1. napjától önálló irodaként 
működhessen. 
 
Határidő: 2010. június 30. 
 
4./ Ezen határozatról értesülnek: 

- Molnár Gyula polgármester Dunavecse 
- Bődi Szabolcs Kunszentmiklós város polgármestere 

      -     Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Kecskemét 
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Budapest Pf. 2. 1357 

 
 g) Iskolabusz üzemeltetése 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az önkormányzat által üzemeltetésre átvett Renault busz üzemeltetési szerződése 2010. június 
12. nappal lejár. Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy az üzemeltetésre három éves 
meghosszabbítást a minisztérium már kezdeményezett, amit az idő rövidsége miatt aláírtam. 
Ha nem tettem volna meg, akkor két hónapot is várni kellett volna a minisztérium részéről 
aláírásra, – átmeneti időszak – de addig is vissza kellett volna vinni a járművet. Bármikor 
felmondhatjuk a szerződést, azonnali hatállyal is, az elhangzottak tükrében írtam alá a 
szerződést.  
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, hogy 
mondja el javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
2009. május 1. és 2010. április 30. közötti időszaknak a költségeit, illetve bevételeit gyűjtötték 
össze a kollegák. A kimutatás szerint 1.249 eFt a bevétel, a kiadás 1.975 eFt. volt ebben az 
időszakba. A kimutatás alapján megállapítottuk, hogy az utóbbi 4-5 hónapban kedvezően 
alakult a busz kihasználtsága, ezért a bizottság javasolja az iskolabusz további működését.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő kilométerdíjjal és állásdíj bevezetésével fogadjuk 
el az iskolabusz további üzemeltetését. 
 
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: 

 
96/2010.sz.Kt.h. 
Iskolabusz üzemeltetése 
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         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a kapott tájékoztatás alapján tudomásul veszi polgármester úr azon 
bejelentését, mely szerint az IEG-934 forgalmi rendszámú iskolabusz további üzemeltetésére 
2013. június 12-ig aláírta az üzemeltetési szerződést, ezért azt megerősíti. 
 
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2010. június 1. napjától az iskolabusz üzemeltetésével 
kapcsolatban az alábbiak szerint állapítja meg a díjakat: 
- km díj: 165 Ft/km+ÁFA 
- 1 órát meghaladó várakozás esetén óránként 500 Ft állásdíj 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
 
 h) Darányi-Hóman Alapítvány támogatási kérelme 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolja az alapítvány 
támogatását.  
Ilyen alapon mi is kérhetnénk bármilyen rendezvényünkhöz támogatást, azzal, hogy a civil 
szervezeteink részt vesznek, úgy hiszem, hogy ez elegendő, én is egyetértek a bizottság 
javaslatával. 
 
Polgármester úr megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
97/2010.sz.Kt.h. 
Támogatási kérelem elutasítása 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Darányi-Hóman Alapítvány támogatási kérelmét 
elutasítja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Darány-Hóman Alapítvány 6098 Tass, Dózsa Gy. u. 33. 
 
 

i) Döntés Bácsvíz részvények tárolásáról 
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Molnár Gyula polgármester úr 
A Bácsvíz Zrt-nél arculatváltás miatt új részvények kibocsátására került sor, ezeket 
legyártatták mivel a felügyelő bizottság úgy döntött. A részvények tárolása három helyen 
lehetséges: a kibocsátónál, vagy a Keller Zrt-nél vagy a helyi önkormányzatnál. Utóbbinál 
költségei vannak, mivel az előírt követelményt be kell tartani. A Bácsvíz Zrt. felvállalta, hogy 
akik úgy nyilatkoznak, azoknak a részvényeit megfelelő módon tárolják. Én javaslom, hogy 
maradjanak a részvények a Bácsvíz Zrt. tárolásában.  
 
 Polgármester úr megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
98/2010. sz.Kt.hat.  
Bácsvíz részvények tárolása 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a kapott szóbeli tájékoztatás alapján úgy dönt, hogy a Bácsvíz Zrt-ben 
az önkormányzat tulajdonát képező 22.532 eFt értékű részvények tárolásával a Bácsvíz Zrt.-t 
bízza meg. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Bácsvíz Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 
 
 
 j) Közbeszerzés kiírása a hulladék-kezelési közszolgáltatásra, valamint a Járóbeteg  
              szakellátó anyagbeszerzésére 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
2006-ban még a választás előtt, félig meddig kényszerből, a szeméttelep bezárásával 
kapcsolatban kényszerültünk arra, hogy szolgáltatót válasszunk. A választás után kiírtuk a 
közbeszerzési eljárást, amely akkor sikertelen volt. Bíztunk abban, hogy a Közép-Duna 
vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás véghezviszi ígéreteit és akkor a 169 településnek, nem 
kell önállóan megcsinálni a közbeszerzéseket. A szerződésben rögzítésre került, hogy a 
közbeszerzés kiírásáig szól. Jegyző asszony már többször jelezte, hogy szükséges lenne a 
közbeszerzési eljárás kiírása, ezért úgy gondoltam, most már nincs mire várni ki kell írni a 
közbeszerzést a hulladék-kezelési közszolgáltatásra, nehogy az legyen a baj, hogy nem 
szabályszerűen választottuk ki a szolgáltatót.  
 
A Járóbeteg szakrendelő árubeszerzéseivel kapcsolatosan megkerestük az önkormányzat 
közbeszerzéseit bonyolító ügyvéd urat, hogy a szakrendelő mely beszerzése és mely 
szolgáltatás vásárlása közbeszerzés köteles. Az értékhatár túllépése, a szakmai anyagok és a 
gyógyszerbeszerzések véleménye szerint közbeszerzés kötelesek, viszont a vásárolt 
közszolgáltatások nem. Az ügyvéd úr által küldött vélemény és szóbeli egyeztetés alapján az 
anyagbeszerzésre közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. Javaslom, hogy fogadjuk el az 
ügyvéd úr által küldött véleményt, csatlakozzunk a központosított közbeszerzéshez, így a 
terhelő költségek jóval alacsonyabbak, mint egy saját magunk által önállóan kezdeményezett 
közbeszerzési eljárás bonyolítási költségei.  
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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 határozatokat 

hozták: 

 
 
99-a/2010.az.Kt.h. 
Hulladékkezelési közszolgáltatásra 
Közbeszerzési eljárás kiírása 
                   H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 41/2010. számú határozattal elfogadott 2010. évi 
közbeszerzési tervét 4. sorszámmal kiegészíti, mely e határozat mellékletét képezi. 
 
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el. 
 
3./ Mivel a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. Törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 9 § (1) bek. értelmében hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell 
alkalmazni, az ő megbízására a képviselő-testület a közbeszerzési érték 1 %-nak megfelelő 
díjazást állapít meg. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztására a képviselő-testület felkéri 
Molnár Gyula polgármestert.  
 
4./ A képviselő-testület a Kbt. 8 § (3) bek., valamint a 75/2009. számú határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat III/1-2. pontja alapján közbeszerzési ajánlatok elbírálására 3 tagú 
bíráló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: dr. Hajdú Zoltán ügyvéd, Ginál Róbert 
gazdálkodási csoportvezető és dr. Tarnai Kitti közbeszerzési referens.  
 
5./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a közbeszerzéssel 
kapcsolatos eljárásról gondoskodjon. 
 
6./ Ezen határozatról értesül: 
- dr. Hajdú Zoltán 1016 Budapest, Gellérthegy u. 14. II/2.  
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- dr. Tarnai Kitti közbeszerzési referens 
- Molnár Gyula polgármester 
 
 
99-b/2010.sz.Kt.h. 
Központosított közbeszerzéshez 
való csatlakozás 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. 
Törvény 17. §. (2) bekezdése, valamint a 168/2004. (V.25.) Kormány rendelet 4. § (1) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy az Összevont Szociális és Egészségügyi Intézmény 
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Járóbeteg szakrendelője szakmai anyagainak és gyógyszereinek beszerzése érdekében 
csatlakozik a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által kezelt központosított közbeszerzési 
rendszerhez 2010. augusztus 1. napjától. 
 
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a 41/2010. számú határozattal 
elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervét 5. sorszámmal kiegészíti, mely e határozat 
mellékletét képezi.  
 
3./  A képviselő-testület  
- felkéri Molnár Gyula polgármestert a csatlakozással kapcsolatos eljárás lebonyolítására  
- utasítja az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét, hogy a szakmai  
anyagok és gyógyszerek beszerzését az 1. pontban foglaltaknak megfelelően hajtsa végre.  
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester  
- dr. Harmos István intézményvezető 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 1357 Budapest, Pf. 8.  
 
 
 k) Dögkút megszüntetése 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A dögkút megszüntetésére lenne javaslatunk tekintettel arra, hogy az önkormányzat 
kötelezettsége a közterületen elhullott állatok elszállítására vonatkozik. Viszont nem jellemző, 
hogy a téren annyi állati tetem összejönne, hogy a havi 160 ezer forintot, amit az ATEV-nek 
kifizetünk szerződés alapján azt továbbra is vállalnunk kellene. Sajnos a dögtér állandóan tele 
van szeméttel. A környezetvédelmi bizottsági ülésen elhangzott, hogy aki állattartó és sok 
állattal rendelkezik saját magának szerződéssel kell rendelkeznie az ATEV-vel, ha támogatást 
szeretne igénybe venni.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő, a Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke 
Azzal kapcsolatban merültek fel aggályaink, akinek nincs szerződése, és ezen túl nem tudja 
hová tenni a tetemeket, a város különböző pontjain fogják elhelyezni.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A szomszéd településen szintén bezárták a dögteret, ott 1 m3-es konténer volt elhelyezve, a 
környékét állandóan ott is telerakták szeméttel, illetve sárga zsákokkal, amibe sertés belsőség 
volt belerakva. Abba is bízunk, ha visszaadjuk jogos gazdájának a területet, akkor azon a 
helyen megszűnik a szemételhelyezés.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Mi a teendője annak a személynek, akinek elpusztul az állata? Egy darab állatért hívjon autót? 
Rendkívül költséges. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Ő maga is elviheti a tetemet Soltra. Miért vállalja fel az önkormányzat annak a költségét – 
ilyen költségvetés mellett – amikor a kötelező kiadásokra sincsen fedezet, ami egyébként is az 
állampolgárok kötelezettsége. Előbb-utóbb eljön az a rend, amikor meg kell szokni, hogy 
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valamit lehet, vagy nem lehet. Éves szinten ez a költség 2.000.000 Ft-ot jelent. Úgy 
gondolom, hogy akkor, amikor ilyen képződik, felvesszük az ATEV-vel a kapcsolatot és 
megoldjuk azt, ami az önkormányzat kötelezettsége.   
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Ezt azért érzem rossznak, mert, ami működhetne a maga természetes módján, azt azért kell 
nekünk megváltoztatni, mert egyes személyek büntetlenül elhelyezik a dögöt, kamionszámra 
a szemetet és a lakosság issza meg a levét. Tudom, hogy borzasztó nehéz tettenérni azokat, 
akik ezt elkövetik.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Az a baj, hogy az utóbbi időben a terület csak szeméttel volt tele. Az elkerülő utat, ha 
figyelembe veszem nem egy esztétikai látvány, aki ezt látja. Ezért mindenképpen azt 
javaslom, hogy szüntessük meg és legyen visszaállítva a terület.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Egyetértek az előttem felszólaló képviselő asszonnyal, hogy egy csúnya színfolt valóban, nem 
a mi tulajdonunkon működik.   
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
 A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot 

hozták: 

 
100/2010.sz.Kt.h. 
Dögkút megszüntetése 
         H a t á r o z a t 

 
 
1./ A képviselő-testület az állategészségügyről szóló törvény módosításait, valamint a jelentős 
havi költségeket figyelembe véve úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában működő 
dögkutat 2010. augusztus 1.napjától megszünteti, s a területet tulajdonosának teljes 
használatra visszaadja. 
 
 
2./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy  
- a lakosságot a helyben szokásos módon a megszüntetésről tájékoztassa 
- valamint az ATEV Zrt.-vel a szerződés megszüntetése végett vegye fel a kapcsolatot. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- ATEV Zrt. Solti Gyára Solt, Pólyafoki zsilip 
- Molnár Gyula polgármester  
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
 
 l) Ellenőrzési terv kiegészítése 
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Molnár Gyula polgármester úr 
A napirendet a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy 
mondja el javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
A belső ellenőr ellenőrzési tervét, amit már korábban elfogadtunk, kiegészíteni kívánjuk a 
szakrendelő ellenőrzésével. A szakrendelő létszám, munkaügy és finanszírozására terjedne ki, 
- a tegnapi bizottsági ülésen elmondtam, hogy sajnálatos – három éve foglakozunk ezzel a 
témával. Ezt vizsgálta a pénzügyi-, szociális bizottság és külső szakértő is, de még mindig 
nem találtuk meg azt az optimumot, amire a településnek szüksége lenne. Meg kell, hogy 
jegyezzem, hogy ez az ellenőrzés a többi ellenőrzés rovására megy. Szeretném megkérni a 
gazdálkodási csoportot, illetve az intézmény dolgozóit, hogy minden segítséget adjon meg az 
ellenőr részére. Az intézménynél a létszámmal kapcsolatban merültek fel problémák. Most az 
a tapasztalat, hogy létszámemelkedés történt, nyugdíjasokat és egyéb dolgozókat állítottak 
munkába. Tudomásunkra jutott, hogy a területen kívüli betegek miatt emelkedett újfent a 
költségvetési előirányzatnak a teljesítése. Szeretnénk ezért, ha kapna még egy átvilágítást a 
létszámra vonatkozóan. Ha majd a beruházás befejeződik, akkor nyilván más rendszabályok 
fognak vonatkozni a szakrendelőre. Egyelőre az ellenőrzési terv kiegészítését a bizottság 
javasolja. A továbbiakat pedig a szakrendelő ellenőrzésének befejezése kapcsán fogjuk 
értékelni. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Azt nem értem, ha a képviselő-testület hozott egy határozatot, amibe megállapított 
létszámhatárokat minden intézményénél, akkor miért kell újból átvilágítani. Ennek akkor 
érzem csak a jogosságát, ha egy intézmény kinőtte önmagát, jelen esetben, ha elkészül a 
szakrendelő, nyilván ezt át kell tekintenünk, mert akkor egészen más feltételrendszer lesz. 
Addig nem értem, hogy amit egy évvel ezelőtt megállapítottunk, semmilyen külső körülmény 
nem utal arra, hogy ennek meg kellene változnia. Ezért nem értem, hogy ezt miért kell 
csinálni. Meg van állapítva a létszám, azzal a létszámmal kell dolgozni minden intézménynek.  
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Szeretnék erre válaszolni, a létszámkeretet nem léptük túl, az tény, hogy dolgozókat voltunk 
kénytelenek felvenni, de a 27,5 fő létszámon belül vagyunk. Ettől kevesebb létszámmal már 
nem tudunk dolgozni. A területen kívüli betegek létszáma 10 % körül van, rákényszerülünk, 
hogy díjat szedjünk. Abban van a dillemám, hogy az versenyképes legyen a piacon vagy 
pedig ennél magasabbat állapítsunk meg. Ez piacgazdasági kérdés. Ez a kétféle elképzelésünk 
lenne. Attól függ, hogy a projekt finanszírozott pénznek a kétszeresét tartalmazza, vagy pedig 
csak annyit, amennyit az OEP finanszírozna.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Ezt ti látjátok a legjobban, tegyél javaslatot.  
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
A felsorolt dillemám miatt vagyok kétségek között. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Tegyetek konkrét javaslatot, azt meg lehet tárgyalni. 
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Molnár Gyula polgármester úr 
Annyit szeretnék elmondani, hogy 24 millió pontot számolnak el egy hónapban, 14 millió 
pont a teljesítmény volumen korlát, eddig az értékig 1,60 Ft-tal finanszíroz az 
egészségbiztosítási pénztár, a feletti értéknél viszont 0,60 fillérrel. Az összes betegnek a 9 %-
a területen kívüli, a 24 millió pont és a 14 millió pont közöttinek a 20 %-a.  Véleményem az, 
hogy be kell vezetni a díjat, ami az OEP finanszírozásban benne van, azt nyugodtan el lehet 
kérni.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Az a baj, hogy hónapok óta ezt húzzuk, a kiadások növekednek, a hiány nő, és csak 
beszélünk-beszélünk róla.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy az ellenőrzési tervet 
módosítsuk? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 
 
101/2010.sz. Kt.h. 
Ellenőrzési terv módosítása 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy Összevont Szociális és Egészségügyi Intézmény 
Járóbeteg szakrendelőjében tapasztalható problémák miatt a 318/2009. számú határozattal 
elfogadott 2010. évi ellenőrzési tervet az alábbi négy ponttal egészíti ki: 
 

Ellenırzendı 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Ellenırzésre 

vonatkozó 

stratégia 

Azonosított 

kockázati 

tényezık 

Ellenırzés 

típusa 

Ellenırzés 

ütemezése 

Az Összevont 
Egészségügyi és 
Szociális 
Intézmény 
működése során 
végrehajtja-e a 
testület 
döntéseit, a 
foglalkoztatotti 
jogviszonyok 
szabályszerűsége 

Cél: annak 
vizsgálata, hogy 
a testület, illetve 
felettes szerv 
döntései 
végrehajtásra 
kerültek-e, a 
foglalkoztatási 
jogviszonyok 
szabályszerűsége, 
illetve 
értelmezése, a 
területen kívüli 
betegek ellátása 
okoz-e 
többletköltséget 

A testület 
döntései nem 
kerülnek 
végrehajtásra, a 
foglalkoztatási 
jogviszonyok 
nem 
tisztázottak, a 
területen kívüli 
betegek ellátása 
tovább növeli az 
intézmény 
költségvetési 
hiányát 

Pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2010. június 24. 
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az önkormányzat 
számára 

 
2./ A képviselő-testület felkéri Kovács Éva jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt ellenőrzéshez 
minden szükséges dokumentumot bocsásson a belső ellenőr rendelkezésére és gondoskodjon 
annak határidőben történő megvalósításáról. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Szűcs Tibor CASHINFO Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság 6000 Kecskmét, Mikszáth 
   K. krt. 65.  
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 
 m) Nyári táboroztatás 
 
  
Molnár Gyula polgármester úr 
Elhangzott a nyári táborral kapcsolatban, - melyet a bizottság is javasol - 5 gyermek részére 
személyenként 4.000 Ft. segély megállapítása. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül 

javasolják polgármester úrnak, hogy a dunavecsei gyermekek nyári táborozására, melyet a 

KESZI szervez, gyermekenként 4.000 Ft segélyt állapítson meg.  
 
 
 n) Egyebek 
 
 
Vass Imre Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság külső tagja 
A rendőrségi beszámoló kapcsán hallottam a településőr fogalmáról, mikor kezdik meg 
működésüket? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Két településőrt kértünk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól. A pályázat 
elfogadásáról szóló értesítést nemrég kaptuk meg. Az egyik főt a Munkaügyi Központ, mint 
közcélút finanszírozza a másikat az IRM finanszírozza. A szerződésük 2010. június 1-től 
december 31-ig szól.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Központi jogszabály által előírt feladatokban tevékenykedhetnek, kizárólag olyan 
feladatokban, amilyen jogosultságok megilletik a polgárőröket, azzal a jelzési lehetőséggel. 
Megpróbáljuk besuvasztani azt, amit hosszú-hosszú évek óta szeretnénk a közterületen 
tevékenykedő munkásoknak, összefogják a munkaidejét és azt koordinálják. Jelenleg 6 fő van 
kint közterületen, mert a többi közcélú munkás az intézményeknél dolgozik.  
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Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény 

értelmében, a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat. 

 

Kmft. 
  
 
 
 Molnár Gyula        Kovács Éva 
            polgármester           jegyző 
 
 
   


