Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
40-16/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2010. szeptember 22-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Ablonczy Gábor, Ámán
István, Dobos Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Kissné Korsós Ágnes,
Krizsics János, Matula Jánosné, Vasaji László és Vörös Sándor (12 fő)
Később érkeztek:
Vasaji László és dr. Gulyás Attila képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző asszony, dr. Tarnai Kitti aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási
csoportvezető, Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, Zádoriné Squor Mária
iskolaigazgató, dr. Harmos István intézményvezető főorvos, Aranyi Ágota intézményvezető
Meghívott a 3. napirendhez
Tóth Gábor Munkaügyi Központ kirendeltség-vezető
Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő
vendéget. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitotta. Javasolta, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) A mezőőri szolgálat munkájának értékelése.
3.) Munkaügyi Központ tájékoztatója a környék munkaerő kínálatáról,
a helyi munkanélküliek helyzetének összehasonlítása a környékbeli
helyzettel
4.) Tájékoztató a Felső Kiskunsági és Duna-melléki Kistérség Foglalkoztatási
megállapodásáról, a Leader csoport feladatairól, az elért és elérni kívánt
célokról.
5.) Beszámoló a Felső-Kisunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás
társulási tanácsában végzett munkáról
6.) Számadás az önkormányzat eredményeiről és eredménytelenségeiről

7.) Egyéb ügyek
a) Folyószámla hitel megújítása
b) Bursa Hungarica ösztöndíj rendelet
c) Szociális Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörökről

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:
- 266/2010. számú határozattal a testület elfogadta az önkormányzat I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
- 267/2010. számú határozattal a bizottságok által végzett munkáról az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról készült beszámolót, a szociális bizottság beszámolója
kivételével elfogadta.
- 268/2010. számú határozattal az oktatási intézmények nevelési-pedagógiai
programjának felülvizsgálatát fogadta el a testület.
- 269/2010. számú határozattal a testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban való
részvétel mellett döntött.
- 270/2010. számú határozattal a testület csatlakozott a Magyar Zarándokút
kiépítéséhez.
- 271/2010. számú határozattal a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásba pótlólagos tagdíj befizetése mellett döntött.
- 272/2010. számú határozattal a területen kívüli betegek ellátásáról döntött a testület.
- 273/2010. számú határozattal a testület a Központi Háziorvosi ügylet közbeszerzési
eljárását érvényesnek tekintette, a szerződés megkötése mellett döntött.
- 274/2010. számú határozattal a testület döntött, hogy ismét kerüljön kiírásra a Piac és
nyilvános WC üzemeltetésének pályázati kiírása.
- 275/2010. számú határozattal a testület 2010. szeptember 1-jén tartott rendkívüli ülést
a szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban hozott döntést a testület.
Polgármester úr felsorolva a lejárt határidejű határozatokat és a tett intézkedéseket kérte, hogy
azt a testület fogadja el.
A képviselő-testület tagjai polgármester úr jelentését 10 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2./ Napirend:
Mezőőri szolgálat munkájának értékelése
Előadó: Molnár Gyula polgármester
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Molnár Gyula polgármester úr
A mezőőri szolgálat munkájáról készült beszámolót minden képviselő megkapta, a
termelésigazgató a mai ülésre nem tudott eljönni. Az írásos anyaghoz kiegészítésem nincs.
/ Vasaji László képviselő úr megérkezett, jelen van 11 fő képviselő/
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e kérdés, vélemény az
anyaggal kapcsolatban?
A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, a képviselő-testület tagjai 11
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

276/2010.sz.Kt.h.
Mezőőri szolgálat munkája
Határoz at

1./ A képviselő-testület a mezőőri szolgálat munkájának értékeléséről szóló beszámolót
elfogadta.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Fenyvesi Tibor Mezőgazdasági ZRT. képviselője, Dunavecse

3./ Napirend:
Munkaügyi Központ tájékoztatója a környék munkaerő kínálatáról, a helyi
munkanélküliek helyzetének összehasonlítása a környékbeli helyzettel
Előadó: Tóth Gábor kirendeltség-vezető

Tóth Gábor kirendeltség-vezető
Köszöntötte a polgármester urat, a képviselőket és a vendégeket. Elmondta, hogy a
polgármester úr kérésének megfelelően írásban elküldte a tájékoztatót. 2008. év hasonló
időszakában elég pozitív elvárásokat fogalmaztunk meg. Előző évben a híd avatására került
sor, melyre azt gondoltuk, hogy a térség munka-erőpiaci helyzete, a térség gazdasági
helyzetére jó hatással lesz. Bíztunk abban, hogy a Dunántúlra beérkező nyugati tőke
átdübörög a hídon. Sajnos sem ez nem következett be, sem a munkaerő piaci helyzet, sem a
foglalkoztatási szint emelkedésében javulás. Különösen bizakodóak voltak a tekintetben, hogy
Dunavecse földrajzilag a legjobb helyzetben van. Ez kétségtelenül igaz, de sajnos sem
Dunavecsén, sem a térségben javulás nem következett be, úgy gondolom, hogy nem a térség
munka-erőpiaci szereplőinek hibája, hanem a gazdasági válság hozta ezt magával. Az írásbeli
tájékoztatómból csak néhány dolgot emelnék ki. A nyilvántartott álláskeresők arányának
alakulása a gazdaságilag aktív népesség százalékában 17,7 % a kunszentmiklósi kistérség
vonatkozásában. Sajnos, azt kell mondanom, hogy Bács-Kiskun Megyében hátulról a
harmadik helyen vagyunk. A területi mutatók tekintetében tudjuk összehasonlítani a térségen
belüli álláskeresési adatokat a települések vonatkozásában, Dunavecsén 8,18 %. Ez egy
nagyobb létszám, mert ebbe beletartoznak az ellátásban részesülők, rokkantnyugdíjasok,
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GYES-en, GYED-en, ápolási díjban lévők, ezért a százalékos értékek egy kicsit
alacsonyabbnak tűnnek. Szalkszentmárton 13,51 %-os mutatóval rendelkezik, a térség átlaga
11,21 %. A térség települései közül Dunavecse rendelkezik a legjobb mutatóval, hajszál
pontosan megegyezik Dunaújvároséval. 2010. évben Dunavecse városa 3,4 millió forint
támogatásban részesült, ami lényegesen kevesebb, mint a 2009. évi. A támogatott
munkáltatók száma 6, foglalkoztatásba kerülők száma 7, és sajnálatos, hogy az idei évben is
nagyon kevés dunavecsei álláskeresőt tudtunk munkaerőképzésben támogatni. Mindehhez
hozzá kell tennem, hogy a kirendeltségünkhöz benyújtott támogatási igények közül
mérlegelési jogkörben egyetlen egyet sem utasítottunk el. Sajnálatos, hogy ilyen kevés volt az
igény. Nehezen tudunk összehozni keresletvezérelt képzési rendszer keretében olyan
csoportokat, amelyeket helyben tudnánk megvalósítani, mert az elvárás az, hogy a kimenet az
azonnali vagy közeli jövőben az elhelyezkedés. Így Kecskemét az, ahol a legtöbb képzés
megvalósul. Én, megköszönöm a figyelmet, és amennyiben a szóbeli, írásbeli
tájékoztatómmal kapcsolatosan kérdés valaki részéről felmerül, megpróbálok válaszolni.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
Ezek az adatok nagyon szépek, de helyileg ezt nem így érezzük. Én a munkahelyemen is
érzem, hogy nagyon sok ember munkanélkülivé válik, hiszen a hitelek visszafizetésénél ez
jelentkezik. Kicsit meglepő volt számomra, hogy összehasonlítva a környékbeli településeket,
ilyen alacsony a munkavállalóknál az aktívhoz arányítva a munkakeresők százaléka. A másik
dolog, ami nagyon meglepett, hogy régi adatok – 2006. évi – szerepelnek a kimutatásban,
ahol ki van mutatva, hogy egyes településeken egyes egyéni, társas gazdasági formában
mennyi vállalkozás van. Meglepődtem a számokon, kérdésem, hogy jelenlegi adat van-e?
Tóth Gábor kirendeltség-vezető
Sajnos nem volt frissebb adat, ezért a régi került bele. Ezeket, az adatokat a KSH-től kapjuk,
így alkalmazzuk. Az első kérdésre visszatérve nem mondtam, hogy szépek, jók az adatok.
Ezeket, az adatokat sem mi készítjük, hanem a Foglalkoztatási Hivatal központi statisztikai
adatbázisában készülnek és ezek vitathatatlanul így vannak. A kirendeltség teszi a dolgát a
rendelkezésre álló pénzeszközökkel, szolgáltatásokkal, illetve a jogszabályokkal,
iránymutatásokkal, eljárási rendekkel. Úgy érzem hatékonyan használjuk fel, pénzt soha nem
szoktunk visszaadni. Mióta régió lettünk, onnan is plusz pénzeket kérünk, és ezek
kihelyezésre kerülnek. Azt vallom, hogy amennyi pénz ide kerül, azt valamilyen módon – ha
nem is azonnal – de hatását kifejti és hosszú távon jó hatása lesz a térség fejlődésére.
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony
A mostani tájékoztatóba is lehetett volna összehasonlító adatot szerezni a településre, mert így
számomra nem mond semmit. Így csak elámultam, hogy Dunavecsén 222 egyéni vállalkozó
van. Kíváncsi lettem volna egy jelenlegi adatra.
Matula Jánosné képviselő asszony
Ebben az adatban csak a regisztrált munkanélküliek vannak? Véleményem szerint nagyon
sokan vannak olyanok, akik arra sem veszik a fáradságot, hogy regisztráltassák magukat.
Ezért is a számok nem teljesen azt a valóságot tükrözik, ami a munkaképes korú lakosságot
jelentené.
Tóth Gábor kirendeltség-vezető
Ez így van, viszont megbecsülni nagy bátorság lett volna a részünkről.
/dr. Gulyás Attila képviselő úr megérkezett, jelen van 12 fő képviselő/
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Matula Jánosné képviselő asszony
Az anyagot illetően nagyon munkás, az Öntől megszokott nagyon részletes tájékoztatót
kaptunk. Nagyon sajnálom, nemcsak azt, hogy az adatok nem a napi adatok, hanem azt, hogy
ebbe a kategóriába valós számokat nem tudunk sem országosan, sem területi szinten, tehát
városunkban sem, hogy konkrétan mennyi az a népesség szám, aki munkaképes lenne, de
bármilyen oknál fogva nem dolgozik. Itt kitér a beszámoló a nagyszámú képzetlen
munkaerőre. Az a baj, hogy az a 47 %, aki kikerült és ennek a száma – az én becslésem
szerint – lényegesen magasabb be se akar lépni a munkaerő piacra. Nem is akar jobb
körülményeket teremtetni maga körül, nem akar utazni, nem akarja keresni azt a lehetőséget,
amivel saját magát, illetve családját fent tudná tartani. Ami számomra a legfontosabb feladat
lenne az egyén szempontjából is, hogy ő maga is tegyen valamit. A tájékoztatót a képviselő
társaknak elfogadásra javaslom, azért egy kutatómunkát javasolnék, mert a statisztika nagyon
tud torzítani és ezek a számok a tájékoztatóba nem a napi számok.
Tóth Gábor kirendeltség-vezető
Köszönöm az észrevételeket, el kell mondanom, hogy átalakulóban van a szervezet, ha
lehetőségem lesz én fogom jelezni, vagy az utódom a hiányzó adatokat. A jövőben a hangsúly
az elhelyezésre fog helyeződni maximálisan, az a lényeg, hogy többletfoglalkoztatás
valósuljon meg a munkáltatóknál, nem számít a támogatás. Fordítanak azon a helyzeten, hogy
A RÁT-osoknak a foglalkoztatási terhe ne az önkormányzatokra helyeződjön. Megfordítják a
támogatási arányt, most 85.000 Ft-ot kaphatott az önkormányzat. Az önkormányzat nem
minden esetben tudott olyan értékteremtő munkát biztosítani akkora számú RÁT-os
tömegnek, ezért megpróbálják a versenyszféra irányába elvinni, mert ők csak 28.500 Ft RÁTösszegű támogatást kaphattak, illetve a START-exit kártyával a járulékkezdeményt.
Mégegyszer, nagyon köszönöm az észrevételeket, amiben tudok javítani fogok a jövőben,
további jó munkát kívánok a hátralévő kicsi időre, az újra induló, illetve megújuló képviselő
jelölteknek sikeres választást kívánok a helyhatósági választásokra.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezte a képviselőket, van e valakinek további kérdése, véleménye – mivel nem volt
megköszönte Tóth Gábor úrnak, hogy a képviselő-testület rendelkezésére állt, írásos
tájékoztatót készített.
Képviselő-testület tagjai a tájékoztatót 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
határozathozatal nélkül – tudomásul vették.
4./ Napirend:
Tájékoztató a Felső Kiskunsági és Duna-melléki Kistérség
Foglalkoztatási megállapodásáról, a Leader csoport feladatairól, az
elért és elérni kívánt célokról
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Molnár Gyula polgármester úr
A napirenddel kapcsolatban azért nem ment ki tájékoztató anyag, mert nem tudok semmiféle
tájékoztatást adni. A Paktum aláírásra került, de semmilyen mozgás nincs benne. A Leader-t
az új újonnan felállt minisztérium lezárta, tehát nincs semmilyen kifizetés a Leader-ből, még
azoknak sem, akik nyertek. Dunavecse városnak nincs tanyás területe, és város vagyunk,
ennek következtében mi ezekben, a tengelyekben önkormányzati szinten nem tudtunk

5

pályázni. Tudomásom szerint Dunavecséről senki nem nyújtott be pályázatot a Leadercsoporthoz.
dr. Gulyás Attila képviselő úr
A napirendhez el kell mondanom, hogy az elmúlt 2-3 éve bontották le az olyan külterületi
lakóövezetet, ami esetleg erre a pályázatra lehetőséget adott volna.
Molnár Gyula polgármester úr
A küszöb, 60 tanya.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a szóbeli
tájékoztatóval?
Képviselő-testület tagjai a tájékoztatót 12 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal
nélkül – tudomásul vették.
5./ Napirend:
Beszámoló a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú
Kistérségi Társulási tanácsban végzett munkáról
Előadó: Molnár Gyula polgármester

Molnár Gyula polgármester úr
Mindenki megkapta az írásos anyagot, melyet a következőkkel egészítek ki. A társulási tanács
mellett működő pénzügyi bizottságnak volta a vezetője, minden egyes tanácsülés előtt a
költségvetést, zárszámadást, illetve bármilyen pénzügyi kérdéseket, feladatokat koordináltam.
Ez idáig jól működött, meglátjuk, hogy a következő ciklusban lesz-e kistérség egyáltalán, nem
tudom, mivel erről semmilyen információnk nincs.
Polgármester úr megkérdezi a képviselőt-testület tagjaitól, hogy van-e kérdés a napirendhez?
Kérdés, véleménye nem hangzott el, ezért polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület
tagjaitól, hogy ki ért egyet a szóbeli tájékoztatóval?
Képviselő-testület tagjai a tájékoztatót 12 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal
nélkül – tudomásul vették.
6./ Napirend:
Számadás az önkormányzat eredményeiről és eredménytelenségeiről
Előadó: Molnár Gyula polgármester
Molnár Gyula polgármester úr
A napirendhez tartozó írásbeli beszámolót minden képviselő megkapta. Kettő észrevétel
érkezett hozzám. Kérdésem, hogy van-e további észrevétel, amit bele kellene építenem a
beszámolóba? Ez az írásos anyag fog elhangzani a közmeghallgatáson is.
Ablonczy Gábor képviselő úr
Szeretném tudni a két észrevételt.
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Molnár Gyula polgármester úr
Az egyik az volt, hogy benne van minden, a másik észrevétel az volt, hogy domborítsam ki a
kötelezettségvállalást.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy ez a
beszámoló hangozzék el a közmeghallgatáson?
A képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
277/2010.sz.Kt.h.
Számadás az önkormányzat
eredményeiről és eredménytelenségeiről

Határozat
1./
A
képviselő-testület
„Számadás
az
eredménytelenségeiről” szóló beszámolót elfogadta.

önkormányzat

eredményeiről

és

2./ Ezen határozatról értesül:
- Molnár Gyula polgármester

7./ Egyéb ügyek
a) Folyószámla hitel megújítása

Molnár Gyula polgármester úr
Az önkormányzat likviditását biztosító folyószámlahitel futamideje 2010. szeptember 30.
nappal lejár. A 30.000 eFt. keretösszegű hitel fenntartása jelen helyzetben is minimálisan
szükséges a szállítói tartozások zökkenőmentes kiegyenlítéséhez. Októberben, míg az új
testület fel nem áll addig is működni kell, ezért szeretném kérni, hogy döntsünk benne.
Matula Jánosné képviselő asszony
Javaslom a folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítását.
Molnár Gyula polgármester úr
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
hozták:

278/2010. sz. Kt.hat.
Folyószámla hitelkeret
megújítása
Határozat
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1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2010.
szeptember 30-án lejáró, 30.000.000 Ft keretösszegű folyószámla hitelkeretét megújítja. Az
önkormányzat a működési kiadásainak fedezetét kívánja biztosítani az OTP Bank NyRt. Délalföldi Régió Igazgatóságának Önkormányzati Osztályával megkötött hitelkeret szerződés
megújításával.
2./ A hitelkeret összege: 30.000.000.- Ft., azaz Harmincmillió forint.
Az összeget folyószámla-hitel formájában – egy év időtartamra, 2010. október1 – 2011.
szeptember 30. időszakára – veszi fel az önkormányzat.
3./ A hitel felvételből következő visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat 2011. évi
költségvetésébe betervezi.
4./ A hitel folyósításához szükséges fedezetként az önkormányzat a 2-es hrsz-ú Dunavecse,
Fő út 40. sz. alatt található ingatlanát ajánlja, fel s hozzájárul ahhoz, hogy erre az ingatlanra a
pénzintézet a 2. pontban nevesített kölcsön és járuléka erejéig jelzálogjogot jegyeztessen be a
Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatalnál.
5./ A hitelkérelem elkészítéséért, a szerződés megkötéséért Molnár Gyula polgármester és
Ginál Róbert mb. gazdasági csoportvezető a felelős. A képviselő-testület felhatalmazza
Molnár Gyula polgármestert és Kovács Éva jegyzőt a hitelszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
6./ Ezen határozatáról értesül:
- Molnár Gyula polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Kovács Éva jegyző

b) Bursa Hungarica ösztöndíjról rendelet

Molnár Gyula polgármester úr
A Bursa rendelet-tervezetet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a napirendet, a javaslata az, hogy mindenképpen egy szűrőt kell
felállítani az egy főre eső jövedelem tekintetében. Véleményünk szerint 70.000 Ft legyen az a
határ, amelyig a támogatás adható. A támogatás összegét a törvény 1.000 és 5.000 Ft között
határozta meg. Javaslatunk, hogy a legkisebb összeg 2.000 Ft és a legnagyobb összeg 4000 Ft
legyen.
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony
Véleményem az, hogy ne fix összeget határozzunk meg, hanem olyat, ami változik. Minden
évben változik a minimálbér és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. Ezért
javaslom, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékos formáját
határozzuk meg. Én a háromszoros összeget javaslom, ami 85.500 Ft.
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Dobos Jánosné képviselő, az Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság elnöke
Egyetértek a javaslattal, legyen az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosa.
Molnár Gyula polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
Képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (IX.23.) rendeletét a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.
/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/
c) Szociális Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörökről

Molnár Gyula polgármester úr
Az elmúlt testületi ülésen a szociális bizottság kivételével elfogadtuk a bizottságok
beszámolóit. A mai ülésre a szociális bizottság elnöke pótolta a beszámolója hiányosságát,
melyet minden képviselő megkapott. Én javaslom, hogy fogadjuk el a kiegészítést.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?

279/2010.sz.Kt.h.
Szociális Bizottság beszámolója
az átruházott hatáskörökről
Határozat
1./ A képviselőt-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját az átruházott
hatáskörökről – elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kissné Korsós Ágnes a szociális bizottság elnöke

Nyílt ülés keretében több napirend 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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