Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4-2/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2011. február 9-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Aranyi János Gábor, Banyári
István, Halászné Kovács Éva, Matula Jánosné és Vasaji László Arnold képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző asszony, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Kerekné Markovits
Julianna óvodavezető, Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Aranyi Ágota intézményvezető,
Vass Imre a Városgazdálkodási bizottság külső tagjai, Erdélyi László az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság külső tagja
Vörös Sándor 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, a tett
intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
és a költségvetési rendelet megalkotása
3.) Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos lehetőségek megvizsgálása
4.) Egyéb ügyek
a) Útburkolat javítására kérelem
b) Hulladékhasznosító üzem létesítése (tájékoztató)
c) Jegyző munkateljesítményének értékelése
d) KFKI szerződésmódosítás
e) Jogi szakvélemény (okmányirodai dolgozóval kapcsolatos)
f) Mozgóárusítás időbeli korlátozása
g) OKÖ-JUH törzstőke emelés
h) Szakrendelő leltárával kapcsolatos kérés
i) Népi játékok fesztiválja pályázati lehetőségi
j) Honlap átalakítás W3C szabvány szerinti használatra (gyengén látók)

Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.

1./ Napirend:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett intézkedésekről, tájékoztató a
két ülés közötti jelentősebb eseményekről
Előadó: Vörös Sándor polgármester

Vörös Sándor polgármester úr
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a február 23-i testületi ülésen szeretnék számot
adni, mivel nagyon kevés idő telt el az elmúlt ülés óta.
Az elmúlt testületi ülés óta kistérségi ülésen vettem részt, ahol a kistérség 2011. évi
költségvetését fogadta el a Társulási Tanács. A beadott kérelmek alapján a Kunszentmiklósi
Tűzoltóság és a Felső-Kiskunsági Szépségverseny támogatásban nem részesült. A KESZI
pályázatot írt ki gazdasági vezető munkakörre, az állás betöltetlen maradt, mivel a kiírásban
szereplő feltételeknek egy pályázó sem tudott megfelelni. A mai nap területfejlesztési ülésre is
sor került, ahol bemutattak egy kommunális hulladék és szerves iszap hasznosítására
kifejlesztett zárt rendszert. A lényege, hogy a kommunális hulladékot egy zárt rendszeren
keresztül égethető gázzá és peleszerű anyaggá alakítják, amelyből térkövet lehet gyártani.
Gyakorlatilag nincs légszennyező kibocsátás, minden tartályba kerül, amit utólag el lehet
égetni. Ugyanekkor világításkorszerűsítés és energia megtakarítással kapcsolatban ledes
fényforrásról kaptunk tájékoztatót. A kapott információk alapján lényeges megtérülést mutat,
úgyhogy ha egyetért a testület, szeretnék a cégtől árajánlatot kérni a bemutatott termékekre. A
holnapi napon a közfoglalkoztatás szervező pályázat beadásra kerül, ahol 6 hónapra a
közmunkások irányítására tudunk alkalmazni egy munkavállalót 100 %-os finanszírozás
mellett. A TIOP 1.1-es pályázatunknak a nyitórendezvénye lezajlott, a beszerzésekről
korábban már döntöttünk, a jövő hét folyamán az eszközök maradéktalanul az intézmény
birtokában lesznek. Kalocsán a Zarándokút Önkormányzati társulás ülésén vettünk részt,
melyen az-az örömteli döntés született, a Társulás javasolja az új Széchenyi terv keretében
versenyképes turisztikai termék és attrakció fejlesztés tárgyában a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat, Kalocsa, Dunavecse és Baja közös konzorciumban nyújtson be pályázatot. A
kapott információk alapján helyzetelőnyben vagyunk, mivel kidolgozott Főtér rekonstrukciós
tervekkel rendelkezünk, a Társulás vezetőitől, illetve a pályázat íróktól kapott információk
alapján ezeket be lehet emelni a pályázatba. Korábban beszéltünk róla, hogy 20-25 millió
forintos önerő keretet be tudunk vállalni pályázatokhoz – ez alatt a fűtéskorszerűsítést értem.
Azt az információt kaptam, hogy az idei évre BM önerő pályázatra ismételten lehet nyertes
projekt esetén támogatást kérni, amelynek intenzitása az idén 60 %. Ha ezt ki tudjuk
használni, akkor ez a 20-25 millió szinte megduplázható önerő tekintetében.
A szakrendelő beruházásával kapcsolatban az épület mellett lévő négylakásos társas ház
mögötti garázsokat le kell bontani a parkoló építése miatt. Megkerestek a lakók és javasoltak
egy másik lehetőséget, mely számukra elfogadató lenne. Ígéretet tettem, hogy a helyszínen
megnézem azt a területet, amit szerintük be lehetne állítani parkolónak. Azóta megnéztem
térképen a javaslatukat, más helyrajzi számon szerepel a terület, viszont önkormányzati
tulajdonon. Tehát elvi lehetősége megvan, de a gyakorlatit meg kell vizsgálni. A garázsokat
mindenképpen bontani kell, de az ő problémájukat is megértve próbálok olyan megoldást
találni, hogy ez kedvező legyen számunkra és számukra is.
Polgármester úr kérte, hogy a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót a testület
fogadja el.
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A képviselő-testület tagjai polgármester úr jelentését 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2./ Napirend:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása és a költségvetési
rendelet megalkotása
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Összevont Bizottsági ülésen az összes bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi
költségvetését. A korábban elfogadott költségvetési koncepció alapján került a költségvetés
kidolgozásra, megfogalmazódtak benne olyan fejlesztési, illetve elmaradt karbantartási
feladatok, amelyek a testület megítélése szerint szükségesek. Felkérem először az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az Összevont Bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk a tervezetet. A kimutatásban is
szerepel, hogy az állam által nyújtott támogatás jelentős mértékben csökken a városunkat
illetően, ennek ellenére a költségvetésünkben szereplő működési hiány az előző évekhez
hasonlóan alakul, ami azt hiszem a magas költségvetés és a sok-sok intézménynél
elfogadható. Mind a kiadási, mind a bevételi oldalt tételesen a bizottság végignézte előzetesen
is és ez ismertetésre került. Az ott elhangzott kérdésekre a választ megkaptuk. Részleteibe
nem mennék bele, mert a tegnapi nap folyamán már megbeszéltük teljes egészében, mind a
fejlesztési, mind a működési költségeket. A működési költségeknél megvizsgálásra került,
hogy a közüzemi díjak és egyebek nem az előző évi felhasználás, hanem a naturális mutatók
alapján történtek. A bérek vonatkozásában is áttekintésre kerültek az intézmények globális bér
előirányzatai, megvizsgálásra kerültek azok, amelyeknél eltéréseket tapasztaltunk. Emellett
egy kis rést láttunk a költségvetésben, amit beállítani nem tudtunk, de tudomásul vesszük,
hogy az adóhátralékok behajthatósága esetleges, olyan kiadásainkra, amelyek váratlanul érnek
bizonyos fedezetet fognak nyújtani. Mind a kiadási, mind a bevételi oldalt a bizottság
elfogadásra javasolja.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A bizottságunk az elhangzottakkal egyetértett, egyhangúlag támogatja a költségvetés
elfogadását.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A Városgazdálkodási Bizottság egyetért az előző két bizottság javaslatával, elfogadásra
javasolja az önkormányzat 2011. évi költségvetését. Örömmel tapasztaljuk azt, hogy
fejlesztési célú kiadásokra is jut ebben az évben – mégha csak kis mértékben is -. Azt tudni
kell a költségvetésről, hogy nagyságrendekkel nagyobb, az elmúlt éveknél. Benne tartalmazza
a szakrendelő beruházás költségét, úgy látjuk, hogy a beruházás jó ütemben halad, mind
pénzügyileg, mind műszakilag megfelelő állapotban van. Azt tudjuk, hogy sarokpontja az
éves költségvetésünknek, ezért kiemelten kérjük, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel.
Bizottságunk munkaterülete a fejlesztési célú tevékenységre terjed ki, ezért mindenképpen
támogatjuk azon irányú kezdeményezéseket, amelyek utak építésére, fejlesztésekre
irányulnak.
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Vörös Sándor polgármester úr
A fenti javaslatok után megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a
költségvetési rendelet elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták „Dunavecse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) rendeletét a 2011. évi
költségvetésről” – mely rendelet teljes terjedelemben e jegyzőkönyvhöz csatolva van.

3./ Napirend:
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos lehetőségek megvitatása
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirend azért került terítékre, mert látni lehet, hogy Dunavecsén több olyan utca, terület
van, ahol a csapadékvíz elvezetése problémát okoz, jelenleg nem a legmegfelelőbb.
Elkészítettünk egy térképet, mely mutatja azokat a területeket, ahol árok, szikkasztórendszer
van, illetve fedett csatorna. A bizottsági ülésen mérnök úr segített tanácsaival, azt gondolom,
hogy születtek olyan javaslatok, amelyek előre mutatnak és tudjuk őket kamatoztatni.
Felkérem a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, hogy az elhangzottakat foglalja össze és
tegyen javaslatot, hogy milyen módon és milyen ütemezésben lássunk neki a feladat
megoldásának.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A felszíni csapadék elvezetése napjaink egyik legégetőbb problémája. Tudnivaló az, hogy a
településnek a két tengerszint feletti magassági pontja között csak néhány méter különbség
van. Ez azt jelenti, hogy a településünk egyöntetű sík terület, ezért a felszíni csapadékvíz
elvezetés nagyon komoly gondot és feladatot jelent. Vannak olyan belterületi gyűjtő utcáink,
ahová nagyon sok lakóutca van felfűzve, ezért a gyűjtőutakon is és a Fő úton is komoly
csapadékvíz gondok jelentkeznek. Egy-egy ilyen esős nap után lehetetlen közlekedni, a
gödrök, kátyúk megtelnek vízzel, olykor 15-20 cm vastagságú víz borítja a területeket. Ezek a
területek lefolyástalan területek. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer nagymértékben
elavult, ezek a rendszerek eltömődnek egy idő után, a belekerült hordaléktól elzáródnak és
nem látják el funkciójukat. Komoly gondot jelent az is, hogy a meglévő úthálózat az
átvágások, közművezetések alkalmával többször lett felbontva, többször vissza lettek
aszfaltozva. Az utcák lejtése teljes mértékben tökéletlen. Ezért javasolni szeretnék egy
komplex rendszer kidolgozását, amely magába foglalja a csapadékvíz elvezetését. Ez két
formában történhet meg, egy nyílt árkos rendszerrel, illetve egy zárt csapadékcsatorna
rendszerrel. A Fő úton és a központban lévő utcákban csak zárt rendszerben tudunk
gondolkodni. Azokban a mellékutcákban, lakóutcákban, ahol van hely a kerítés és az
útburkolat között nyílt árkos rendszerben lehet gondolkodni. A nyílt árkos rendszer egyrészt
olcsóbb, karbantartás szempontjából kisebb munkát igényel. A zárt árkos gyűjtőrendszer,
illetve a zárt földalatti csapadék csatornarendszer sokkal komolyabb tervezést, átemelő
szivattyúkat, egyéb dolgokat igényel, ami költségesebb is. Javasoljuk, hogy egy átfogó terv
készüljön Dunavecse város csapadékvíz elvezetésére. A terv alapján ki kell használni a
március-áprilisban megjelenő pályázatokat. Azt kell tudni ezekről, a pályázatokról, hogy
teljesen külön kezelik a belvízelvezetést és a csapadékvíz elvezetést. A csapadékvíz
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elvezetésre szeretnénk pályázni, javasoljuk, hogy készüljön egy terv 3 ütemben, amely egy
komplex tervet alkotna, de mégis három ütemben lenne felfűzve. Az I-es ütem lehetne a Fő
út, Petőfi S. utca, Alkotmány utca ahol a probléma katasztrofális, nagyon komoly vízállások
jelennek meg az esők után. II. és III. ütemben pedig fontossági sorrendben fűznénk fel azokat
az utcákat, amelyek mindenképpen szükségesek a meglévő csapadékrendszer bekapcsolásába
vagy új rendszer kiépítésébe. A terv alapján javasoljuk a vízjogi létesítési engedély
megszerzését, ezután pedig mindenféle vízrendezési és egyéb tervek beszerzését. Ezeknek, a
terveknek a birtokában lehetséges majd benyújtani a pályázatokat és javasolnám, hogy 20112012-ben az I. ütem kerüljön beadásra.
Kovács Péter alpolgármester úr
Teljesen egyetértek, de, hogy konkrét előrelépés legyen, megpróbálom felkutatni az általam
említett céget és árajánlatot kérni tőlük. Azért teszem ezt, mivel tegnap a mérnök úr által
elmondott tervezés méterenkénti díját horribilis összegnek ítéltük meg többen. Javasolni
szeretném, hogy még kettő ajánlatot szerezzünk be erre vonatkozólag.
Vörös Sándor polgármester úr
Másik kettő céget próbálok én keresni és árajánlatot kérni tőlük. Javasolom, hogy a bizottság
javaslatát fogadjuk el és újra tárgyaljuk a napirendet az ár ismeretében.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
47/2011.sz.Kt.h.
Csapadékvíz elvezetésével
kapcsolatos döntés
Határozat

1./ A képviselő-testület a kapott tájékoztatás alapján úgy dönt, hogy felkéri Vörös Sándor
polgármestert, hogy a települési csapadékvíz elvezetése tervezési munkálatainak költségeire
három árajánlatot szerezzen be. Az ajánlatokra vonatkozó megkeresésben a
városgazdálkodási bizottság javaslatát figyelembe véve 3 ütem szerepeljen oly módon, hogy
azok bármikor egymáshoz illethetők legyenek.
Határidő: 2011. március 31.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Vörös Sándor polgármester
4./ Napirend:
Egyéb ügyek

a) Útburkolat javítási kérelem
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Vörös Sándor polgármester úr
A javaslatom az, hogy az útburkolat javítási kérelmet a márciusi testületi ülésen tárgyaljuk,
mivel ekkor kerül napirendre hasonló téma, amely az útjavításokkal, kátyúzással kapcsolatos,
s akkora fog a felülvizsgálat is elkészülni. Nemcsak az említett utcában, hanem a település
többi utcáján is keletkeztek fagykárok, kátyúzásra szükség van. Az említett utcában is szükség
lenne forgalomkorlátozó tábla kihelyezésére, mert vélelmezhetően ez is teherautó forgalom
okán lett rossz és itt nem is indokolt ezen járművek forgalma. Javaslom, hogy a felülvizsgálat
során készült tervbe vegyük majd fel az említett utca javítási munkálatait.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

48/2011.sz.Kt.h.
Útburkolat javítási kérelem
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kölcsey utca burkolatának kialakítására, rendezésére
irányuló kérelem tárgyában a március 30.-i testületi ülésen a „Téli károk felmérése, - javaslat
a helyreállításra” napirend keretében dönt.
2./ A képviselő-testület felkéri Vörös Sándor polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról a
beadványozót értesítse, és türelmét kérje.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

b) Hulladékhasznosító üzem létesítése

Vörös Sándor polgármester úr
Kaptunk egy határozatot a Környezetvédelmi Felügyelőségtől, hogy a dunaújvárosi ISD
POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft. szemét égetőművet szeretne építeni. A határozat
arról szól, hogy az engedélyt nem adja meg a felügyelőség, mivel hiányosságokat talált a
beadott dokumentumokban. Ezt követően telefonon beszéltem az ügyintézővel, tájékoztatást
kértem tőle. Az ügyet intéző illetékes elmondása szerint azóta, az említett cégtől megkeresés
nem érkezett, gyakorlatilag az elutasító határozatuk maradt érvényben. Ezután telefonon
felhívtam a dunaújvárosi hatóságot – környezetvédelmi, építési osztályát – akiktől azt az
információt kaptam, hogy a terv módosítása folyamatban van, de a dunaújvárosi lakossági
fórum még nem járult hozzá, hogy ezt engedélyezzék. Azzal a kéréssel fordultam a
hatóságokhoz, - melyet írásban meg is erősítettem - hogy kötelező jelleggel vegyenek fel az
egyeztetők névsorába. Ha ilyen döntést hoznak, akkor személyesen a tárgyalás folyamán
tudjuk a dunavecseiek érdekét képviselni. Jelen állapot szerint ott tart az építkezés, hogy nem
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kap rá építési engedélyt. Ezenkívül kaptam olyan információt, hogy a településünkön a
lakosok aláírást gyűjtenek, tegnapi napon aláírásgyűjtő íven egy részét már meg is kaptuk,
melyet azonnal a Környezetvédelmi Felügyelőség címére postáztunk. Eleget tettünk a
lakosság azon irányú kérésének, hogy nem szeretnénk a nyílt rendszerű szemétégetőnek a
megépülését. Ami számomra fontos, hogy a jelenlegi határozat szerint nem kaphat engedélyt.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az Összevont bizottsági ülésen a Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendet,
megállapításra került, hogy számunkra eddig kedvezően alakul az ügy, de úgy érzem, hogy
mindenképpen határozatban kell elzárkóznunk a hulladék égetőmű megépítésétől.
Mindenképpen szavazzuk a kérdésben és határolódjunk el az égetőmű megépítésétől, azáltal,
hogy Dunavecse Város Képviselő-testülete az égetőmű megépítését nem támogatja. Ha történt
ezzel ellenkező tartalmú nyilatkozat Dunavecse Város Önkormányzata részéről, akkor kérjük
annak visszavonását.
Vörös Sándor polgármester úr
A határozatban szerepelt, hogy állásfoglalás, támogatói hozzájárulás megadása történt a nyár
folyamán az önkormányzat részéről, melyet nem előzött meg testületi határozat. Ez a tény
jegyzőkönyvben nem szerepel, ezért felkérem a volt polgármester urat, hogy erről
tájékoztassa a jelenlévőket.
Molnár Gyula nyugalmazott polgármester úr
Megvalósíthatósági tanulmány érkezett Dunavecsére, amiben a Duna bal partjára
vonatkozóan egy szó sem hangzik el. Én írtam levelet a Környezetvédelmi hatóságnak, hogy a
megvalósíthatósági tanulmányt csak akkor tudjuk véleményezni, és véglegesíteni, ha a bal
parton mindenhova azokat a mérési feltételeket, amelyek benne szerepelnek, azok várható
hatását bemutatják. Ezen kívül kértem egy légszennyezettségi mérőműszer felszerelését,
amely négy féle szennyezettségi adatot mér. Előtte volt olyan, hogy az ÁNTSZ több helyen is
mért, soha nem tudott kimutatni semmit a Dunai Vasmű szennyezéséről, ehhez viszonyítva a
zárt technológiás szemétégető nem nyílt technológiás. Olyan anyagok képződnek majd, mint a
dunavecsei Zöldért telepen lévő műanyag-hasznosítónál, aminek a tervezése folyamatban van.
Ott is zárt technológiával műanyagból olajat akarnak majd előállítani. Azóta nem jött
hatásvizsgálattal kapcsolatban semmi féle más. Korábban Jegyző Asszony keresték meg, mint
a hatóság képviselőjét, hogy nyilatkozatot adjon, mivel nem a polgármester a hatósági feladat
ellátója.
Kovács Péter alpolgármester úr
Én támogatom a Városgazdálkodási Bizottság elnöke indítványát, annál is inkább mivel két
helyen is utalnak ránk a határozatban. Javaslom, hogy hozzuk olyan határozatot, hogy
Dunavecse Város Önkormányzata elhatárolódik attól, hogy azon a helyen szemétégetőmű
megépítésre kerüljön. Továbbá egyetértek Polgármester úr által elmondottakkal, melyben
kérte, hogy bennünket is ügyfelekként kezeljenek.
Vörös Sándor polgármester úr
Támogatom az előttem felszólalók javaslatát, hogy egy ilyen tartalmú határozatot hozzunk és
jutassuk el az érintett szerveknek.
Galambos Károly dunavecsei lakos
Az amerikai ún. befektetőket ismerve a ciánszennyezéssel, vörösiszappal, amelynek 90 %-a
amerikai érdekeltségű volt, ezeket egyáltalán nem érdekli a lakosság csak az extra profitjuk.
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Hiába beszélnek különböző rendszerekről az égésterméknek, ki kell jönnie. Az éjjel-nappal
működtetés magában elegendő kárt okoz. Egyáltalán nem kizárható az, hogy nem kerül bele
károsanyag szennyezés. Ennél fogva egyértelműen tiltakozni kell ez ellen, hogy a közelbe
települjön. A szél egyértelműen Dunavecsére hozza az összes károsanyagot.
Vörös Sándor polgármester úr
Úgy érzem egy az álláspontunk, a határozatunk ennek függvényében fog megszületni és ezt
fogjuk továbbítani.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki érte egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

49/2011.sz.Kt.h.
Hulladékhasznosító üzem
létesítése ellen tiltakozás
Határozat

1./ A képviselő-testület az ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft. (Dunaújváros,
Vasmű tér 1-3.) által Dunaújvárosban a 3657/10 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon tervezett
hulladékhasznosító üzem létesítése ellen tiltakozik.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert, hogy a testület
álláspontját a megfelelő hatóságok előtt képviselje.
Határidő: folyamatos
3./ Ezen határozatról értesül:
- ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft.
- Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztály 2400 Dunaújváros,
Városháza tér 1-3.
- Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8002
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
- Vörös Sándor polgármester
- Kovács Éva jegyző asszony

c) Jegyző munkateljesítményének értékelése

Vörös Sándor polgármester úr
Az előző testületi ülésen kiosztásra került az előterjesztés, akkor az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottságnak az volt a kérése, hogy a következő ülésen tárgyaljuk a napirendet mivel nem
tudták áttekinteni az anyagot. Hozzá szeretném tenni, hogy a dokumentumot nem én
készítettem el. Az értékelést évvégén kellett volna elkészíteni, de mivel a munkavégzést nem
láttam, nem tapasztaltam, ezért az előző polgármester által írt értékelést küldtem ki.
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Kovács Péter alpolgármester úr
Kérdésem, hogy mi indokolja a teljesítményértékelést, hogy erre most sor kerül?
Vörös Sándor polgármester úr
Információm szerint az illetmény eltérítéshez szükséges és az SZMSZ-ben is benne van.
Kovács Péter alpolgármester úr
A magam részéről sem a szerzői jogosságot, sem az indoklást nem tudom elfogadni, ezért
nem javaslom a teljesítményértékelés elfogadását.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Közös véleményünk az, azt hiszem, elmondhatom, hogy egyikünk sem javasolja. Elsősorban,
az előterjesztésen nem szerepel aláírás, ez egy előzmény. Mint régi képviselő elmondhatom,
hogy korábban mikor elfogadásra kerültek teljesítménykövetelmények kiírásai elhangzott az,
hogy ezek „elvi” előírások, bér eltérítéssel nem járnak. Én a korábban elhangzottak miatt sem
javaslom, a teljesítményértékelés elfogadását.
Banyári István képviselő úr
A tegnapi ülésen elhangzott egy dolog, melyre lehet, hogy vehemensen reagáltam, viszont
nem Jegyző asszonynak volt igaza a bizottsági taggal szemben. Továbbá, ezt a fajta
hangnemet egymással szemben nem szeretném, ha folytatnánk.
Vörös Sándor polgármester úr
A jegyző teljesítményértékelésével kapcsolatban bejelentem érintettségemet, kérem a
döntéshozatalból történő kizárásomat.
50/2011.sz.Kt.h.
Vörös Sándor polgármester döntéshozatalból
történő kizárása
Határozat

1./ A képviselő-testület Vörös Sándor polgármestert – a Jegyző munkateljesítményének
értékeléséről szóló döntéshozatalból kizárja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester úr
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért azzal egyet, hogy ne fogadjuk el a
teljesítményértékelést?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
51/2011.sz.Kt.h.
Jegyző munkateljesítményének értékelése
Határozat
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1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Jegyző 2010. évi munkateljesítményeiről szóló
tájékoztatást nem fogadja el.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kovács Éva jegyző asszony
- Vörös Sándor polgármester

d) KFKI szerződésmódosítással kapcsolatos döntés

Vörös Sándor polgármester úr
Korábban az önkormányzat kötött egy szerződést a KFKI rendszerintegrációs Kft.-vel, aki a
telefontársaságnak a partnercége. A probléma az volt, hogy a havonta kifizetett 132.200 Ft-os
összeg nagynak tűnt, de ettől még nem módosítottunk volna rajta, viszont felmerült a
probléma a szakrendelő beruházásával kapcsolatban. Az intézményben lévő telefonrendszer
nem tudja kiszolgálni az új rendelőket, új vezetékek kerülnek a falba, ezért az egészet át kell
alakítani. Ezzel kapcsolatban kértem a cég képviselőjét, hogy új ajánlatot adjon. Próbáltam
kérni tőle azt, ha már hozzányúlunk a szerződéshez, akkor az iskola, óvoda, könyvtár és a
hivatal is új rendszerre kerüljön telefonvonal előfizetés nélkül. Az ajánlatban viszont azt írja,
hogy ehhez szüksége van pontos mérésekre és helyszíni bejárásra. Sajnálom, hogy mikor itt
volt, ezt nem tette meg. Az ajánlat a kábelezést nem tartalmazza, mivel a kábelezést a
kivitelező cég behúzza, tehát olyan állapotba hozza, hogy oda, csak a központot és a
csatlakozókat kell felszerelni. Az ajánlata 1.675.950 Ft + ÁFA, a havidíja 100.000 Ft + ÁFA.
Első kérdésem az, hogy szeretnénk-e ettől a cégtől megrendelni a szolgáltatást?
Kovács Péter alpolgármester úr
Sajnos a műszaki paraméterek nem mondanak nekem semmit, nem értek hozzá. Amit értettem
belőle az-az ár, hogy ezek nettó árak. Tehát az ajánlata 2 millió forint és 125 eFt a havidíj.
Vörös Sándor polgármester úr
A cég által ajánlott technika kiszolgálná az igényeket, a kérdés viszont az, hogy megérne-e
nekünk kb. 2 millió forintot, valamint 125 ezer forintot havonta, 3 éven keresztül fizetni?
Banyári István képviselő úr
2009-ben az önkormányzat részéről egy olyan előnytelen szerződés lett aláírva, amely az
önkormányzat költségvetését havonta 120 eFt-tal megterhelte, folyamatosan fizetjük, már
többszörösen kifizettük az árát. Tehát vagy tartós bérletbe kellett volna venni, ami kötött
futamidejű, vagy részletre, illetve készpénzre megvenni. A jelen helyzetben béreljük a
központot, de sosem lesz a miénk. Tehát az a meggyőződésem, hogy, aki aláírta a szerződést
nem értett hozzá. Megvizsgáltattuk a szerződést, sajnos egyetlen egy olyan pontja nincs, ami
az önkormányzat részére előnyös lenne, olyan kötbér van kikötve, ami kb. három ilyen
telefonközpontnak az ára. Ez a cég ebből él. Az áraik viszont nem rosszak, mivel ezzel
foglalkoznak, a piacon egyeduralkodók. A telefonközpontról tudni kell, hogy elindítás után
kb. 6 évig nem kell hozzányúlni. Sokallok a karbantartásért kifizetni havonta bruttó 43 eFt
díjat és havi bruttó 80 eFt törlesztődíjat. Kiszámítottam 36 hónap alatt 800 ezer forint kamatot
fizetnénk ki a 2 millió forintra, plusz hozzáadódik a három évre kifizetett karbantartási díj.
Igaz az eszköz 3 év után a mi tulajdonunkba kerülne. A véleményem az, hogy kérjünk be más
cégektől is ajánlatot, nem biztos, hogy az Alcatel típusú központot kellene választani. Jelenleg
Panasonic típusú központ működik a szakrendelőben, ahhoz sem kellett hozzányúlni. Azt
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mondom, ha a költségvetésbe belefér, akkor inkább vegyünk egyet, szereltessük be, és ha
valami baja van, akkor hívunk hozzá szerelőt, így megspóroljuk a díjat. Ebben az esetben
viszont meg kell vizsgálni azt, hogy az előző cég jogosult-e esetleg abban a pillanatban, hogy
egy másik cég a képbe kerül kötbért kérni?
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
Egyetértek azzal, hogy kérjünk más cégektől is ajánlatot, így össze tudnánk hasonlítani az
árakat. Így tárgyalni és alkudni is nehéz.
Vörös Sándor polgármester úr
Összegezve az elhangzottakat, az a javaslat, hogy nézzünk viszonyszámokat, és ha azok az
árak fedik az itt beadott eszközöknek az árát, akkor maradunk a cégnél, megcsináltatjuk vele a
munkát, de nem kérünk karbantartást és átalánydíjas szolgáltatást. Javaslom, hogy a
következő testületi ülésen, az ajánlatok birtokában visszatérünk a napirendre.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

52/2011.sz.Kt.h.
KFKI szerződésmódosítás
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények
telekommunikációs rendszerének kialakításához további árajánlatokat kell beszerezni, melyekre felkéri Vörös Sándor polgármestert – s majd azokban foglaltak alapján hozza meg
döntését.
Határidő: 2011. február 20.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

e) Jogi szakvélemény az Okmányiroda dolgozójával kapcsolatban

Vörös Sándor polgármester úr
Kunszentmiklós Város Önkormányzata 4.700 ezer forint fizetési meghagyást nyújtott be
önkormányzatunk irányába, a korábbi munkaügyi döntés kapcsán. Az előző testületi ülésen
olyan határozatot hoztunk, hogy megvizsgáltatjuk a szerződést a jogászunkkal és az ő
szakvéleménye alapján döntünk a továbbiakról. A jogi szakvéleményt mindenki megkapta, az
ügyvéd úr 3 oldalon alaposan leírta a tényállást, illetve az utolsó oldalon összefoglalta. Két
lehetőség van: elfogadjuk a szakvéleményt és nem fizetünk az önkormányzatnak, illetve
belefogalmazzuk azt a határozatunkba, hogy a működési költségeket, - amit minden évben
fizetni szoktunk - azt fizetni fogjuk.
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Kovács Péter alpolgármester úr
Gyakorlatilag ez volt az álláspontunk, az ügyvéd úr csak megerősített ebben. Viszont azt is
meg kellene jegyezni, hogy amennyiben átadják nekünk az irodát, közvetlen fizetnénk a
költségeket.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzott javaslatokkal, illetve
kiegészítésekkel?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

53/2011.sz.Kt.h.
Okmányirodával kapcsolatos
fizetési kérelem
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy Kunszentmiklós Város Önkormányzatának a
dunavecsei okmányiroda dolgozóját érintő megalapozatlan és jogszerűtlen - hivatalvesztés
fegyelmi büntetéséből – munkáltatói döntésből (Kunszentmiklósi Jegyző) eredő 4.760.025 Ft
követelését miután az, az együttműködési megállapodásban foglaltakra tekintettel jogilag nem
állja meg a helyét, elutasítja.
Ezzel egyidejűleg kinyilvánítja, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján
az okmányiroda dunavecsei alirodája működési költségeit továbbra is megtéríti.
2./ Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület úgy dönt az okmányiroda önállósságát
kezdeményezi, amire felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert, s kéri, hogy a megfelelő
intézkedéseket ennek érdekében tegye meg.
Határidő: 2011. 02. 28.
3./ A határozatról értesül:
- Kunszentmiklós Város Önkormányzat 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
- Vörös Sándor polgármester
- Kovács Éva jegyző asszony

f) Mozgóárusítás időbeli korlátozása

Vörös Sándor polgármester úr
Három mozgóárus működik Dunavecsén, a képviselő-testület több tagjához, illetve hozzám is
érkeztek, hogy nehezményezik a tejárusítást, illetve a hét végén a bemondó zavarja a lakosok
egy részét. El kell mondani azt is, hogy az ellenoldalon a lakosság körében többen is érveltek
mellettük. Az Összevont bizottság is megtárgyalta a napirendet, ezért felkérem a
Városgazdálkodási Bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
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Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottságoknak az volt a véleményük, hogy a hétvégi árusítást korlátozzuk, aki vásárolni
szeretne tőlük, azt tegye meg hétköznap. A hét végén legyen csend és nyugalom a településen.
Kovács Éva jegyző asszony
Megnéztem a jogszabályokat és azok alapján lehetőség van arra, hogy hangosító
berendezések használatát a testület megtiltsa.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A lakosság igényét szem előtt tartva, kérhetjük tőlük, hogy a hangosbemondót a hét végén ne
használja.
Vörös Sándor polgármester úr
A tejárusítónál ezt már próbáltam, megígérte, hogy nem kapcsolja be, pár nem elteltével
viszont ugyanúgy használta tovább. Viszont ezt el tudom fogadni, de akkor büntetési tételt
szabjunk ki, ha használja a bemondót szombat, illetve vasárnap is.
Kovács Péter alpolgármester úr
Egyetértek az indítványozóval, a hétvégi és ünnepnapi tiltással. Viszont beletenném, hogy
egyedi esetekben ettől eltekintenénk, pl. ha Cirkusz jönne a településre. A javaslatba van még
egy dolog, amit támogatnék az-az, hogy minden árus csak a piacon áruljon.
Kovács Éva jegyző asszony
Kivételt tenni nem lehet.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
Az árusításra vonatkozó rendeletünk van.
Banyári István képviselő úr
A véleményem az, hogy szombat-vasárnap a piacon is árulhat a tejes autó, úgy, mint
Dunaújvárosban. Ott sem szaladgál az autó, hanem fix helyről árusít.
Vörös Sándor polgármester úr
Ezt már egyszer körbejártuk, a mozgóárusítást nem tilthatjuk meg, ezért én javaslom, hogy
bízzuk meg a Jegyző Asszonyt, hogy a márciusi testületi ülésre a rendeletet készítse el oly
módon, hogy hétvégén és ünnepnapokon tilos legyen hangosító berendezés használata.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
54/2011.sz.Kt.h.
Mozgó árusítás
időbeli korlátozása
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közterületen történő értékesítés esetén hirdetés vagy
figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosításokat okozó eszköz használatát szombaton és
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vasárnap, illetve ünnepnapokon megtiltja. Ezzel egyidejűleg felkéri Kovács Éva jegyzőt, hogy
az ehhez szükséges rendeletmódosítást készítse elő.
Határidő: 2011. március 20.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kovács Éva jegyző asszony

g) OKÖ-JUH Kft. törzstőke emelése

Vörös Sándor polgármester úr
Megnyertük a pályázatot, viszont a törzstőkét emelni kellene 900 eFt-tal, jelenleg 100 eFt
törzstőkénk van. Javaslom, hogy ne támogassuk az indítványt.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

55/2011.sz.Kt.h.
ÖKO-JUH törzstőke
fenntartásáról döntés
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ÖKO-JUH Állattenyésztő és Feldolgozó Kft
tagjaként a 283/2008. sz. határozatban vállalt 100.000 Ft-os törzstőkéjét (melyet tagdíjként
fizetett meg) nem kívánja felemelni.
2./ Ezen határozatról értesül:
- ÖKO-JUH Állattenyésztő és Feldolgozó Kft. 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d.

h) Szakrendelő leltárral kapcsolatos kérése

Vörös Sándor polgármester úr
A kiküldött anyag között ez a napirend nem szerepelt, viszont fontos lenne ebben dönteni. A
lényege, hogy minden évben kötelező leltárt készíteni, viszont az a kérésük, hogy az építkezés
miatt ezt az időpontot más dátummal határozzuk meg. A végleges leltár elkészítésének
határideje szeptember 30-a lenne.
Kovács Péter alpolgármester úr
Kérdésem, hogy ezt törvényileg lehet?
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Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Az irányító szerv, vagyis a képviselő-testület eltérhet az évente történő leltározás időpontjától,
módosíthatja két évre is. Nyilván ez egyedi eset és a beruházás végét jelölte meg az
intézmény a leltár elkészítésének határidejéül.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
56/2011.sz.Kt.h.
Szakrendelő leltározási
időpontjának változtatása
Határozat
1./ A képviselő-testület helyt adva az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény
kérelmének, melyben a Járóbeteg Szakrendelő 2010. évi leltározásának határidejét kérte
meghosszabbítani, helyt ad és engedélyezi, az állóeszközök kivételével, a leltározási folyamat
- figyelemmel az intézményben folyó beruházásra - 2011. szeptember 30-ig készüljön el.

2./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos

i) Népi játékok fesztiválja pályázati lehetőség

Vörös Sándor polgármester úr
Pályázati mód kínálkozik „Népi játékok fesztiválja” elnevezésű pályázat benyújtására, amely
óvodáskorú gyermekeknek kézműves és hagyományőrző rendezvény támogatására adna
lehetőséget. A támogatás mértéke 300-400 ezer forintos költségvetésű rendezvény. A
pályázati önerő 30 ezer forint. Kérem, hogy a testület támogassa a pályázat benyújtását.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

57/2011.sz.Kt.h.
Népi játékok fesztiválja
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a „Népi játékok fesztiválja” elnevezésű
pályázat benyújtását, melyhez szükséges 30.000 Ft önerőt az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2011. április 15.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester úr
- Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportja

j) Honlap átalakítás W3C szabvány szerinti használatra (gyengén látók)

Vörös Sándor polgármester úr
Érkezett egy szakmai ajánlat a honlappal kapcsolatban, mely szerint a honlapot át lehetne
alakítani úgy, hogy a vakok és gyengén látók is tudják használni és az ott feltöltött tartalmakat
meg tudják ismerni. A felületről annyit tudok elmondani, hogy egy fekete háttéren üzemelő
sárga weboldal lenne, ahol az oldal tartalmilag többnyire elérhető. Minden design elemtől
mentes és csak alapfunkciók üzemelnek rajta, mind pld. lapozás, alap linkek. Az
önkormányzat nem a terméket, hanem annak használati jogát vásárolná meg, korlátlan időre.
Az ajánlat bruttó ára: 20 ezer forint. Javaslom, hogy adjuk meg az esélyt a gyengén látók
részére, annál is inkább, mivel ezt egy korábbi pályázatban be is vállaltuk.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

58/2011.sz.Kt.h.
Honlap átalakítása
W3C szabvány szerinti használatra
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat honlapját a W3C szabvány szerinti
használatra, azaz a vakok és gyengénlátók számára használathatóvá teszi, ezért felkéri Vörös
Sándor polgármestert, hogy az erre vonatkozó megrendelést írja meg.
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra az önkormányzat költségvetésébe 20.000 Ftot biztosít.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülés 2011.
február 23-án, a Közmeghallgatás március 9-én lesz.
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Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a képviselők
munkáját, majd az ülést bezárta.
Kmft.

Vörös Sándor
polgármester

Kovács Éva
jegyző

17

