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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a képviselő-testület 2011. március 30.-án 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 képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Éva jegyző asszony, Nagy Erzsébet aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási 
csoportvezető, Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, Zádoriné Squor Mária 
iskolaigazgató, dr. Harmos István intézményvezető főorvos, Aranyi Ágota intézményvezető, 
Vass Imre Városgazdálkodási bizottság külső tag, Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság külső tagja, Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
 
1. napirendi pont meghívott vendége 
dr. Szilágyi János ügyvéd, meghívott jogi szakértő 
 
9. napirend meghívott vendége 
Puskásné Radnó Ágnes a Violin Alapfokú Művészeti Intézmény igazgatója 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő 
vendéget. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitotta.  
 
Tájékoztatni szeretném a jelenlevőket, hogy 2011. március 28-án sürgősségi indítvány 
érkezett hozzám a képviselő-testület tagjai részéről melynek tárgya: Kovács Éva jegyző 
asszony köztisztviselői jogállásának megvitatása, köztisztviselői jogviszonyának 
megszüntetése 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet azzal, hogy az 
indítványt felvegyük 1. napirendi pontként?  
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül 
egyetértettek a napirendi pont felvételével. 
 
Ebben az esetben 1. napirendi pontként kell tárgyaljuk, a meghívóban szereplő napirendi 
pontok sorszáma az alábbiak szerint változik. /Polgármester úr ismerteti a napirendi pontokat/  
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1.) Kovács Éva jegyző asszony köztisztviselői jogállásának megvitatása, 

köztisztviselői jogviszonyának megszüntetése 
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett 

intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről 
3.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának megtárgyalása, - 

zárszámadási a rendelet megalkotása 
4.) A 2010. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása 
5.) Téli károk felmérése, - javaslat a helyreállításra. Útépítési, útjavítási 

koncepció kidolgozása 
6.) Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások 

eredményéről  
7.) Gazdasági program elfogadása 
8.) Internationale Ambulance Service Kft. beszámolója a központi ügyeleti 

feladatok ellátása, annak költségeiről 
9.) Tájékoztatás a Szakorvosi Rendelőintézet beruházásának jelenlegi 

helyzetéről 
10.) Egyéb ügyek 

a. Vagyonrendelet módosítása 
b. Szociális ellátásról szóló rendelet módosítása 
c. Rendelet a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén 

fizetendő díjakról, az anyakönyvezető díjazásáról 
d. 288/2010. számú határozat módosítása 
e. Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói álláshelyére pályázat 

kiírása 
f. Járóbeteg szakrendelő kimutatása az elszámolt pontokról a 

költségmegtakarítás lehetőségéről  
g. KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója 

Dunavecse várost érintő projektekről 
h. Duna-part Baráti Egyesület kiegészítő támogatási kérelme 
i. Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiegészítő támogatási kérelme 
j. Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója 
k. Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. hozzájárulás kérelme, 

valamint a Dunaújvárosi Kórház felügyelő tanácsába tag delegálása 
l. Költségmegtakarítási intézkedések, személyi kérdések megvitatása 
m. Sporttelep finanszírozási keretének meghatározása 
n. Haszonbérleti szerződés (Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt.) 
o. Telekalakítás – CBA 
p. Kommunikációs terv elfogadása 
q. Kommunális adó elengedési kérelem 
r. „Egy nap a városért” mozgalom 
s. Dunamellék újság következő megjelenése 
t. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak rendezvényen 

való részvétele 
 

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

 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi Jegyző Asszonytól, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz? 
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Kovács Éva jegyző asszony 
Nem járulok hozzá. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ebben az esetben zárt ülést rendelek el az 1. napirendi ponttal kapcsolatban. Megkérem a 
jelenlevőket, hogy a zárt ülés időtartamára hagyják el az üléstermet. 
 
Zárt ülést követően a képviselő-testület folytatta munkáját a 2. napirendi ponttól. 
 
Kovács Éva jegyző elhagyja az üléstermet, Nagy Erzsébet aljegyző felügyeli az ülés további 
részén a törvényességet. 
 
2./ 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 

Lejárt határidejű határozat jelenleg nincs, ezért a két ülés közötti jelentős eseményekről 
szeretném a tájékoztatómat megtenni.  
Március 11.-én ebben a teremben egyeztető tárgyalást folytattunk a gazdákkal, a mezőőrség 
megújításával kapcsolatban. Április 1-jétől a mezőőröket járőrfigyelő rendszerrel látjuk el, 
ami azért is jó, mert így a mozgásuk nyomonkövethetővé válik. Így garantáltan kint kell 
lenniük a területen.  
A Dunavecsei Városfejlesztők Közhasznú Egyesülete felajánlást tett, mely szerint kisebb 
karbantartási munkát, - nyílászárók cseréjét -  fogja  elvégezni a II. számú óvodában.  
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
A képviselő-testület előtt szeretném megköszönni a segítséget, a jövő évben lesz 40 éves az 
épület, sajnos a szellőztetés megoldhatatlan volt ez idáig. 

Vörös Sándor polgármester úr 

Aláírásra került az első szerződés a zarándokúttal kapcsolatban, nem, mint önkormányzat, 
hanem mint vállalkozás. A Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. hivatalosan is szerződött partnere 
a zarándokútnak és zarándok szálláshelynek van minősítve.  
A MAPI szakembereivel felvettük ismét a kapcsolatot egy olyan céllal, hogy segítsük a helyi 
mikro-, kis-, és közép vállalatokat pályázati lehetőségek felkutatásában. Erre közös programot 
hívtunk létre, mely Április 6-án lesz 17 órai kezdettel. A MAPI szakemberei térítésmentesen 
vállalják a helyi vállalkozók felkészítését. Reméljük, hogy lesz olyan, aki érdeklődik és a 
Széchenyi programban megfogalmazott lehetőségekkel, tud majd élni.  
 
Polgármester úr a tájékoztató elhangzása után kérte, hogy azt a testület fogadja el. 
 
A képviselő-testület tagjai polgármester úr tájékoztatóját 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat 
és határozathozatal nélkül tudomásul vették.  
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3./ Napirend: 
     Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának megtárgyalása, - zárszámadási a rendelet 
     megalkotása 
    Előadó: Vörös Sándor polgármester 
    Előterjesztésért felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
    Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi- és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság tárgyalta a zárszámadási beszámolót. Összességében megállapítható, hogy a 
bevételek 93 %-ban, a kiadások 100 %-os mértékben teljesültek. Az egyensúly 
megteremtéséhez azonban nagy odafigyelésre, fegyelmezett gazdálkodásra volt és van 
szükség, sőt a jövőben is minden intézmény részéről. Az e területen való együttműködésüket 
ezúton is köszönjük az intézményvezetőknek, rajtuk keresztül a dolgozóknak a megértést. 
Részleteibe nem, de egy-két dologra kitérnék. A saját bevételeket az intézmények általában 
nem tudják teljesíteni. Az alpolgármester úr javaslata alapján a bizottság a jövőben 
megfontolás tárgyává teszi és ki kívánja dolgozni annak lehetőségét, hogy a saját bevételek 
növelése, illetve teljesítése érdekében egy ösztönző rendszert dolgozzon ki, amelynek 
keretében a plusz bevételek az intézmény fejlődését szolgálnák. Nevezetesen a művelődési 
ház, a szakrendelő és az iskola saját bevételei maradtak el a tervezettől. Okait már a III. 
negyedév során is vizsgáltuk, ezek az okok az évvégén ugyanúgy fennálltak. Közben 
tájékoztattuk a bizottságot, most pedig a jelenlévőket is, hogy vannak olyan tételek, amelyek 
áthúzódó bevételek lesznek, és 2010. évet érintenek. Pl.: régi ügyeleti elszámolás kapcsán a 
környező önkormányzatok támogatása, ami várhatóan 5,8 millió forintot jelent, az ügyeleti 
munkát jelenleg ellátó vállalkozóval történő hátralék beszedése, előző évre vonatkozóan 
500.000 Ft-ot mutat,  valamint a 2010. évi normatíva elszámolás alapján 4 millió forint 
támogatás még ez évben befolyik.  
 
A kiadások – mint már említettem – 100 %-ban teljesültek. A bér és járulékai vonatkozásában 
fegyelmezett volt a gazdálkodás. A dologi költségek azonban túllépést mutattak, voltak olyan 
karbantartási tételek, melyek a III. negyedévben merültek fel, ezeket is vizsgálta a bizottság 
korábban, már akkor 98 %-os volt ezeknek, a kiadásoknak a teljesülése. A szakmai 
anyagoknál volt még túllépés, ami az egészségügyben mutatkozott. A segélyek esetében év 
elején az eredeti előirányzatba a saját erő szerepel, mindig módosítottuk az előirányzatunkat 
annak megfelelően, ahogy a központi pénzeszközök jöttek. Ennek ellenére úgy látszik, hogy 
nem volt elég a saját erő, több volt az ellátottak száma, ez a munkanélküli ellátás és az ápolási 
díjnál mutatkozott. A jubileumi jutalmaknál voltak olyan tételek, amik nem lettek kifizetve. 
Erre vonatkozóan a bizottság kimutatást kért a gazdálkodási csoporttól, és mint kiderült a cím 
nem jubileumi jutalom, csak a kimutatásunkban szerepel így. Viszont egyéb kiadások 
szerepelnek ott, így áthúzódó tételre nem kerül sor.  
 
Az egészségügyi ágazatban, ebben az évben a „mínusz” nagymértékben csökkent. Meg 
szeretném köszönni a gazdálkodási csoportnak és a dolgozóinak a pontos munkát és az 
együttműködést. A zárszámadást a benne szereplő 805.505 eFt kiadási, 800.350 eFt bevételi 
főösszeggel és a kimutatott 2.148 eFt pénzmaradvány összegének elfogadásával javasoljuk a 
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testület felé. A pénzmaradvány felhasználását működési célra történő felhasználással javasolja 
a bizottság.  
 
A tegnapi nap folyamán nem tárgyalta a bizottság a könyvvizsgálói jelentést, melyet az 
anyaggal mindenki megkapott. Ez alapján a zárszámadásban lévő adatok szerepelnek, ami 
plusz volt a szállítói követelések áthúzódásának kimutatása. A megkapott anyagban a 
vagyonkimutatásban szereplő adatok szerepelnek. Én javaslom a könyvvizsgálói jelentés 
elfogadását is.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, van-e valakinek kérdése véleménye a 
könyvvizsgálói jelentéssel, a zárszámadással kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte, hogy 
azokat a testület fogadja el. 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
93/2011.sz.Kt.h. 
Könyvvizsgálói jelentés  
elfogadása 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület Dunavecse Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 
beszámolójának egyszerűsített tartalmú összevont éves felülvizsgálatáról készített 
könyvvizsgálói jelentést elfogadja, mely e határozat mellékletét képezi. 
 
2./ Ezen határozatáról értesül: 

- Nagy Erzsébet aljegyző  
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  

 
 
Ezt követően képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták 
„Dunavecse Város Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011. (III.31.) rendeletét a 2010. 
évi zárszámadásról és a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról. 
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
     
4./ Napirend: 
    A 2010. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása 
   Előadó: Vörös Sándor polgármester 
   Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság elfogadásra javasolja az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést azzal, hogy a 
bizottsági ülésen elhangzott kérés alapján a főorvos úr készítsen kimutatást az intézmény éves 
létszámának alakulásáról – a kiegészítést az áprilisi testületi ülésre pótolja A jövőben kérem, 
hogy az összefoglaló ellenőrzési jelentés mellé a gazdálkodási csoportvezető másolatban 
mellékelje a belső ellenőrzési jelentéseket is.   
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
94/2011.sz.Kt.h. 
Ellenőrzési jelentés elfogadása 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
tv. 92. §. (10) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést, amely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal folyamatba 
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének működését, valamint a belső ellenőrzési 
tevékenységet, elfogadja azzal, hogy 
 
- Az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője készítsen kimutatást az 
intézmény éves létszámának alakulására. 
- A jövőben az összefoglaló ellenőrzési jelentés mellé a gazdálkodási csoportvezető 
másolatban mellékelje a belső ellenőrzési jelentéseket is.   
Határidő: 2011. április 20. 
Felelős: dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
 
 
2./ Ezen határozatáról értesül: 

- Vörös Sándor polgármester  
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
- Nagy Erzsébet aljegyző 

 
 
5./ Napirend: 
      Téli károk felmérése, - javaslat a helyreállításra. Útépítési, útjavítási koncepció   
      kidolgozása 
     Előadó: Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
     Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság 
      
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Felkérem a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, hogy röviden ismertesse a felméréssel 
kapcsolatban az észrevételeit, javaslatait. 
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Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Az idei tél az utakban kisebb mértékű károkat okozott, mint az elmúlt években. Megállapítást 
nyert, hogy az idei télen komoly hóeltakarítási munkára nem kellett költenünk, ezáltal az 
útjaink állapota sem romlott tovább, amelynek minősége nem túl fényes, viszont a kátyúk, 
gödrök mennyisége kevesebb, mint az elmúlt években. Külön kell kezelnünk a Bácsvíz által 
végzett útátvágásokat, útjavításokat – gondolok itt a Petőfi Sándor utcára – ezt a munkát a 
Bácsvíz szakemberei, vagy alvállalkozói fogják elvégezni. Tehát a felmérés tárgyát ez az utca 
nem képezte. Sorba vettem azokat az utcákat, amelyek aszfaltosak és valamilyen mértékben 
kátyúsodtak. Tavalyi szám 507 m2 volt, az idei évben 305 m2-t mértem, amely 
mindenféleképpen beavatkozást igényel, kátyúzásra sort kell keríteni egy részét 
melegaszfaltos módszerrel.  Az aszfalt nélküli utcák kátyúit hidegmurvás módszerrel kellene 
kijavítani, mert a téli csapadék, az autóknak a kerekei kijárták. Találtam olyan baleseti 
forrásokat, amelyeket azonnal meg kell szüntetni és szeretném ezeket fontossági sorrendben a 
kátyúzás elé tenni. A közös bejáráson találtunk a Liszt F. téren egy aknafedlapot, amely 
életveszélyes, ezért azonnal meg kell szüntetni. Ugyanez található a Bajcsy Zs. utca végén 
ahol egy 20 x 30 cm lyuk van a csatorna fedlap helyén – amibe bárki beleeshet. Az utcának 
nincsen közvilágítása, ezért bármikor megtörténhet a baj. Ezeket, a problémákat azonnal 
orvosolni kell.  
 
Ezen kívül a tavalyi év őszén megrendelésre kerültek a KRESZ táblák, melyeknek a 
kihelyezése részben megtörtént. Kérném, hogy a maradék táblák is kerüljenek kihelyezésre. 
Nagyon jó lenne a forgalmi rendet pár utcában olyan szinten megvalósítani, hogy az tükrözze 
a meglévő állapotokat. Gondolok itt arra, hogy személyi felelősség is felmerülhet, ha nincs 
normálisan kitáblázva. Véleményem az, hogy rövid időn belül meg kell kezdeni az utak 
kátyúzását, ez után lehet elvégezni az útalapos utcáknak a murvás kátyúzását. Összegezni kell 
az elköltött pénzt, a maradvány összeget szeretném a földes utcák útalap építésére fordítani. 
Ebben az évben két utcára tennék javaslatot, szándékosan nem mondok utcaneveket, mert a 
mai nap is érkezett hozzám beadvány, földes utca útalapossá tételére. A beadványt jónak 
tartom és szeretném egy helyszíni bejárás alkalmával felmérni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kellene készíteni kimutatást az utcákra vonatkozóan, így nyomon lehetne követni, hogy 
melyik utcára mikor kerülne sor.  
 
Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Mondok három utcát nem fontossági sorrendben, hanem olyan sorrendet jelentene, amelynek 
pénzügyileg kisebb kihatása lenne. Egyik ilyen utca a Kölcsey utca, melyben nem tudunk 
útalapot építeni, viszont rendbe kell hozni, mert nagyon rossz állapotban van. A másik utca a 
Síp utca, ahol nagyon komoly gondok vannak. Nincs az utcának járdája, az úttesten kell 
közlekedni és akkora gödrök vannak, hogy az idős lakosok nem tudnak gyalog se bemenni az 
utcába. Szó volt a Klapka utcáról is, viszont nem tudom, hogy belefér-e a keretbe.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Hozzátenném a Somogyi Béla és Bem utcát is, mert azok is nagyon rossz állapotban vannak. 
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Javaslom, hogy az említett utcákra is kérjünk árajánlatot és majd meglátjuk, hogy belefér-e a 
megállapított keretbe.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
A bizottság elnöke jól elmondta, hogy van egy szükséges kátyúzási menet, azt meg kell 
csinálni, utána látjuk, hogy mennyi pénz marad. Tegnapi nap a bizottsági ülésen született egy 
döntés a kátyúzás és az úttalap átjárhatóságának a biztosítására.  
 
Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Kérésem az lenne, hogy a Bácsvíz Zrt.-től írásban kérjük, hogy a Petőfi S. utcát minél 
hamarabb tegyék rendbe, mert addig is romlik az állapota. Az esőzések nem tesznek jót az 
utca állapotának. Ez nem csak a mi érdekünk, hanem a lakosság érdeke is ezt kívánja.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Utoljára március 22-én kértem személyesen az üzemmérnökség vezetőjét, hogy járjon el a 
rendbetétel irányába. Azt a választ kaptam, hogy napok kérdése és nekiállnak, viszont 
korábban is ezt mondta.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
A Polgármester úrnak már korábban jeleztem, hogy meg kellene fontolni a Zrínyi utca, iskola 
előtti szakaszának KRESZ táblával való felszerelését, oly módon, hogy az egyik oldalon meg 
kellene tiltani a parkolást. Nagyon balesetveszélyes a szakasz iskolakezdési és hazamenési 
időben.   
 
Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Jogos a felvetés és egyetértek a tábla kihelyezésével.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az iskola előtti szakasz Duna felőli 
oldalára helyezzünk ki Megállni Tilos táblát? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A bizottság elnöke által elmondottakat összegezve 305 m2 melegaszfaltos kátyúzást, 
hidegmurvás kátyúzást javasol. Továbbá a Kölcsey utca, Bem utca, Síp utca, Somogyi Béla 
utca és Klapka utcákra árajánlat kérését, valamint az említett akna fedlapok pótlását, vagy 
javítását javasolja. 
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal, illetve a 
bizottság elnöke javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
95/2011. sz.Kt.h. 
Téli károk felmérése,  
helyreállítása 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület megtárgyalta a Téli károk felméréséről szóló szóbeli előterjesztést és 
úgy dönt, hogy Polgármester úr árajánlatokat kérjen melegaszfaltos kátyúzás, hidegmurvás 
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kátyúzás négyzetméterenkénti árára, valamint útalap készítésének négyzetméterenkénti árára 
is.  
 
2./ Az árajánlatok beérkezését követően a képviselő-testület az áprilisi testületi ülésen dönt.  
 
3./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy készíteni kell kimutatást az utcákra vonatkozóan, 
így nyomon követhető, hogy melyik utcára mikor kerül sor.  
 
4./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bajcsy-Zs. utcában, valamint a Liszt F. téren 
csatorna fedlapok javítását rendeli el.  
 
5./ A képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola előtti útszakaszon – a Zrínyi utcában 
– a Duna felőli oldalon Megállni Tilos! tábla kihelyezését határozza el.  
 
6./ Ezen határozatról értesül:  
- Vörös Sándor polgármester úr 
- Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
 
6./ Napirend: 
     Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről  
      Előadó: oktatási, nevelési intézmények vezetői 
      Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Oktatási- és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Tisztelt Jelenlévők! Településünkön a Petőfi Sándor Általános Iskolában 40 fő, a Református 
Kollégiumban 3 fő, a Dunamenti EGYMI –ben 1 fő kisiskolás kezdi tanulmányait. Az 
óvodába 47 fő jelentkezett helyettük. A bizottság a tájékoztatót elfogadásra ajánlja azzal, 
hogy a 40 + 10 fő – a kettőnek számító gyermekek miatt – beiratkozott leendő elsősöket 
szeptemberben kettő első osztály indításával javasolja a bizottság. Az óvodában a 
megemelkedett létszám miatt a hat csoport tekintetében pedig 5 csoportnál javasoljuk továbbá 
a 20 %-os átlépési engedély megadását – ami a létszám növekedését jelenti. Egy csoportnál a 
normál létszámmal működne az óvoda. Kérem a képviselő társaknak a támogatását.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az oktatási bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
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96/2011.sz.Kt.h. 
Oktatási, nevelési 
intézményekben 
indítható csoportok 

        H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. 
§. 2 (bek.) c.) pontja alapján a Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2011-2012-es tanítási 
évben kettő első osztály indítását, felmenő évfolyamok osztályszáma változatlanul hagyását 
határozza meg. Százszorszép óvodában 5 csoportnál 20 %-os létszámtúllépést engedélyez, 
összesen 6 csoport indítását hagyja jóvá.  

2./ Ezen határozatról értesül: 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató,  
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
- Vörös Sándor polgármester 
- Matula Jánosné az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 
7./ Napirend: 
    Gazdasági program elfogadása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A képviselő-testületnek az alakuló ülést követő 6 hónapon belül gazdasági programot kell 
készítenie, ami gyakorlatilag nevezhető ciklusprogramnak is, amiben a 2010-2014. évi 
időszakra vonatkozó terveit rögzíti. A programot az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 A program nagyon részletes és az utóbbi időben tárgyalt témákat foglalja össze. A bizottság a 
program elfogadását javasolja négy módosítással: a bevétel és kiadás összegének 
korrekciójával, felhalmozási bevételek növekedésének szöveges részbe történő ismertetésével, 
iparűzési adó összegének korrigálásával, a településre vonatkozó adatok pontosításával – a 
vállalkozások telephelyeire vonatkozólag. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
97/2011.sz.Kt.h. 
Gazdasági program 
Elfogadása 
 
         H a t á r o z a t  
 
1./ A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 91. §. (1) bek. alapján, megbízatásának időtartamára szóló – jogszabályban 
meghatározott tartalom szerint elkészített – gazdasági programját elfogadja a következő négy 
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módosítással: a bevétel és kiadás összegének korrekciójával, felhalmozási bevételek 
növekedésének szöveges részbe történő ismertetésével, iparűzési adó összegének 
korrigálásával, a településre vonatkozó adatok pontosításával – a vállalkozások telephelyeire 
vonatkozólag. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
8./ Napirend: 
    Internationale Ambulance Service Kft. beszámolója a központi ügyeleti feladatok    
    ellátásáról,  annak költségeiről 
   Előadó: a központi ügyelet vezetője 
   Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A korábbi ügyeleti ellátás helyett az előző testület közbeszerzést írt ki központi ügyelet 
működtetésére, amelyet az előbb említett Kft. nyert el. Az elmúlt időszakban, az első pár hetet 
eltekintve nem érkezett hozzám panasz, ami azt jelenti, hogy vélelmezhetően nem történt 
színvonal romlás, tehát az eddigiekhez megfelelő orvosi ügyeleti ellátást biztosítunk. A 
beszámolót az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalja a központi orvosi ügyelet működéséről szóló beszámolót. Mint 
ismeretes 2010. november 1-jétől látja el az említett Kft. a feladatát. Tevékenységükről 
számszaki adatokkal számolt be vezetőjük, melyből kiderült, hogy a lezárt 4 hónap alatt 1043 
esetben hívták az ügyeletet. Ebből háromszáz alkalommal házhoz mentek, 133 esetben 
kórházba utalták a beteget, 5 alkalommal halottvizsgálatot végeztek. Az ügyelet ellátását 
segítik a helyi ismerettel rendelkező régi-új orvosok, nővérek munkája és a rendelkezésre 
bocsátott autó. A beszámoló a költségek alakulását nem tartalmazta. A bizottság a beszámoló 
szöveges részét elfogadásra ajánlja, a költségek alakulásáról pótlólagos kimutatást kér az 
áprilisi testületi ülésre. Az oktatási bizottsági ülésen megjelent a Kft. vezetője és kértük tőle, 
hogy negyedévente szeretnénk a működést ellenőrizni, tehát negyedévente külön kérés nélkül 
is a költségek alakulásáról tájékoztatást szeretnénk kérni. Kérem ennek a megvitatását és 
támogatását. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Mint, ahogy Elnök Asszony is mondta, a napirendi pontban is benne van, hogy „annak 
költségeiről”. Azt gondolom, hogy az elmúlt 5 hónap alapján lehetne számolni, hogy ebben az 
évben a további 7 hónapra mi várható – erre ígéretet kaptunk. Egész pontosan az orvosok bére 
lényegesen alacsonyabb, mint amire ígéretet tettek. Nem mindegy, hogy az orvosok a 
szerződést önként vagy kényszerből írták alá. Több tétel is van a megállapodásban, amit 
szerintem ők nem tartanak be. Tehát nemcsak a költségekre kérnék magyarázatot, hanem a 
megállapodásban rögzíttettek be nem tartására is.  
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Banyári István képviselő úr 
Tudomásom szerint a második verziónál, amikor nyílt tárgyalásos eljárás volt ez ki lett véve a 
szerződésből – az orvosbér. Az első kiírásban 2500 Ft szerepelt, a másodiknál, amikor levitték 
az árat, akkor ki lett belőle véve.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Nekem erre az a megjegyzésem, ha bizonyos szerződéseket láthatunk, akkor mindenki 
láthassa az önkormányzati képviselők közül, vagy pedig nem beszélünk róla. Csak arról tudok 
beszélni, amit látok és tudomásom van, illetve amit láthatok. Jó volna eldönteni, mert 
korábban is voltak ilyen jellegű gondjaink.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Hozzám sem érkezett ilyen megkeresés, tudomásom szerint Alpolgármester urat személyesen 
keresték meg az orvosok.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Mivel engem Polgármester úr megbízott az egészségüggyel, ezért úgy gondoltam, hogy az 
egészségüggyel kapcsolatos szerződéseket meg kell néznem. Önszorgalomból néztem bele a 
szerződésbe.  
 
Banyári István képviselő úr 
Az előző polgármester úrtól én ezt kérdeztem, azt a választ kaptam, hogy a második 
eljárásnál, amikor árcsökkentetés volt, ez a pont ki lett véve.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 Én is úgy tudom, hogy a 2. körben módosításra került, ki lett véve az említett pont.  
 
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Én kívülről és belülről is látom az ügyeletet, az a tény, hogy tapasztalt, szakképzett mentősök 
kísérik az orvost, ez mindenképpen a színvonal emelkedését jelenti. Egyedül az orvos sok 
esetben nagyon tehetetlen, sokkal jobb, hogy ketten megyünk a beteghez, bármilyen súlyos 
ellátásban ez alapdolog. Úgy érzem a környező települések helyzete sokat javult egészségügyi 
szempontból.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a következő testületi ülésre bízzuk meg az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot, 
és az Alpolgármester urat, hogy vizsgálják át mi alapján készült a szerződés, hogy amikorra a 
vállalkozás a következő beszámolóját teszi, ezeket, a kérdéseket feléjük lehessen intézni.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
 
 
 



 13 

98/2011. sz.Kt.h. 
Beszámolója a központi ügyeleti feladatok    
ellátásáról,  annak költségeiről 
 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület az Internationale Ambulance Service Kft. szöveges beszámoló részét 
elfogadja, viszont a költségek alakulásáról pótlólagos kimutatást kér az áprilisi testületi ülésre.  
Határidő: 2011. április 20. 
 
2./ A képviselő-testület úgy dönt tovább, hogy az Oktatási és Szociális Bizottság javaslatát 
figyelembe véve a Kft. negyedévente tájékoztatást adjon a költségek alakulásáról. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot, valamint az 
Alpolgármester urat, hogy vizsgálják át mi alapján készült a szerződés. 
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Internationale Ambulance Service Kft. 2049 Diós Pf. 10. 
- Vörös Sándor polgármester 
- Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 
- Kovács Péter alpolgármester 
 
 
9./ Napirend: 
     Tájékoztatás a Szakorvosi Rendelőintézet beruházásának jelenlegi helyzetéről 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A mai napig az informatikai hálózatra kiírt közbeszerzésünk nincs megjelentetve, mert egy új 
eljárásrend lépett életbe, mely szerint az NFÜ irodájának jóvá kellene hagynia a technikai 
tartalmat. Amikor ez nyilvánvalóvá vált, kéréssel fordultunk az irányító hatóság felé, 
amennyiben ezt nem oldják meg, akkor a projekt csúszásához fog vezetni és ez nem a mi 
hibánk lesz, hanem az övéké. Az építkezés a megfelelő ütemben halad, a korábban már 
említett pótmunka nagyságára – 17 millió – a kivitelező céggel találtunk olyan megoldást, ami 
technikailag kivitelezhető. A pótmunka keretében egy acélvázas megerősítésre van szükség, 
egyéb paraméterek változtatásával lehetőség nyílik az egyéb költségeink átcsoportosítására. 
Ennek a pontos lebonyolítására megbízást adtam szóban a projektmenedzsment szervezetnek, 
hogy nézzenek utána. A kapott információk alapján erre van jogi lehetőség, de le kell 
papírozni és ehhez szükséges munkálatokat a Fejérduna-Ép Kft. és az Llanden Consulting 
Kft. képviselői el fogják végezni. Problémaként merült fel a beruházással kapcsolatban, hogy 
a benyújtott kifizetési kérelmünk csak töredékben lett kifizetve, a fennmaradó összeg a mai 
napig nem érkezett meg, erre hiánypótlást nyújtottunk be. A legutolsó projektegyeztető 
megbeszélésen felhívtuk a projektmenedzsment szervezet figyelmét arra, hogy legyenek 
szívesek a következő kifizetési kérelem intézését azon napon megkezdeni, amikor az 
intézését, amikor a számlákat kiegyenlítjük a kapott pénzből. Így lehet a legkisebb időre 
zsugorítani azt az időszakot, amikor a kifizetési kérelmünk pénzt fog érni.  
 
Tájékoztatni szeretném a megjelenteket, hogy a héten az átköltözés művelete lezajlott. A 
rendkívüli testületi ülésen hoztunk határozatot arról, hogy az átköltöztetési munkálatokat 
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milyen módon és hogyan fogjuk megoldani. A használt röntgenberendezéssel kapcsolatban, 
tárgyalásban állunk Szabadszállás Város Önkormányzatával. 
 
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Próbáltunk az önkormányzattal megegyezni, mi 600 ezer forintot kértünk a gépért, ők viszont 
csak 200 ezer forintot ajánlottak érte.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Hatszázezer forintot szeretnénk a röntgengépért kapni, valamint úgy megegyezni velük, hogy 
a leszerelés költsége is őket terhelné.  
 
Banyári István képviselő úr 
Ebben benne van a hívó is? 
 
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Igen.  
 
Banyári István képviselő úr 
Akkor ezt meg kell nézni, mert a legdrágább rajta a hívó.  
 
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Ebben a kérdésben tájékozódtam, nagyon kevesen használják a hagyományos rendszereket, a 
digitális technika van elterjedőben, ezért őrülni kell annak, ha el tudjuk adni a gépet. A 
berendezést 1998-ban, 825 ezer forintért vettük, használtan.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
A véleményem az, hogy a két polgármesternek az ár kérdésében meg kellene egyeznie.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
A polgármester úrnak 1 millió forintig döntési joga van. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Problémaként merült fel a röntgenberendezések és a tüdőszűrések finanszírozási kérdése, 
melyekre a következő projektegyeztetőn fogunk választ kapni. A legutolsó projektegyeztetőn 
próbáltunk közösen rávilágítani azokra a problémákra, amelyek a projekt írásával 
kapcsolatban születtek. Az átköltözés folyamatosan zajlik, a tervezett kettő hetes időszakot 
valószínű nem veszi igénybe, lehetséges, hogy a jövő hét első felében bizonyos rendelések 
elindulhatnak, annál is inkább, mert jelezték a kecskeméti és kalocsai egészségügyi 
intézmények, hogy nagy nyomás nehezedik rájuk.  
 
Dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Azzal szeretném kiegészíteni, ha az informatika helyreáll, akkor pénteken a traumatológia és 
a labor indulni tud.   
  
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a 
tájékoztatóval kapcsolatban? 
 
Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért polgármester úr kéri a tájékoztató 
tudomásulvételét. 
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A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül a 
tájékoztatót elfogadták.  
 
10./ Napirend: 
       Egyéb ügyek 
 

a) Vagyonrendelet módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A tervezetet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A rendeletmódosítást elfogadásra javasolja a bizottság, a tervezetben egy-két teleknagyság 
növekedés, építési telek, valamint az emlékműnek a szerepeltetése van.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a vagyonrendelt módosításával? 
 

Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (III.31.) rendeletét az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2006. (II.22.) számú rendelet 
módosításáról.   

/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/ 

 
 

b) Szociális ellátásról szóló rendelet módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság és az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is 
megtárgyalta, ezért felkérem először az Oktatási és Szociális Bizottság elnökét, hogy mondja 
el a javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A rendeletet azért kell módosítani, mert nem mi látjuk el a feladatot, hanem Kunszentmiklós 
Város Önkormányzata. Kunszentmiklós Város Önkormányzatának a címe került be, és amivel 
még kiegészül az étkeztetésnél a térítési díj 50 %-át kell megfizetni annak, aki egyedül él, 
illetve a nappali ellátás esetén az idősek klubjában a tartózkodásért nem kell fizetni. Ez a 
rendelet lényege, a bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a módosítással? 
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Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (III.31.) rendeletét a szociális ellátásokról 
szóló16/2010. (VIII.25.) számú rendelet módosításáról. 

/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/ 

 
 

c) Rendelet a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő  
                 díjakról, az anyakönyvezető díjazásáról 
 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A tegnapi bizottsági ülésen nem született egyhangú javaslat, de kérném a bizottság elnökét, 
hogy a javaslataikat ismertesse. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság nem tudott egységes álláspontot kialakítani e területen. Korábban a tevékenység 
belső szabályzatba volt szabályozva, törvényváltozás miatt ezt rendeletbe kell rögzíteni, ezért 
került napirendre. A kiadott anyagtól eltérően plusz kettő javaslat is született, melyek a 
következők: a rendelet-tervezet annyival egészülne ki, hogy a családi rendezvényeket illetően 
20.000 Ft-os térítési díj kerülne meghatározásra. A másik javaslat szerint 5.000 Ft-os térítési 
díj kerülne meghatározásra, a harmadik javaslat szerint  változatlan formában fogadjuk el a 
tervezetet. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én az 5.000 Ft-ra tett javaslatomat visszavonom, mivel a bizottsági ülésen Jegyző Asszonytól 
elhangzott olyan összeg, ami ezt indokolttá teszi.  
 
Banyári István képviselő úr 
Ha a nagyobb összeget elfogadjuk, akkor abból el kellene dönteni, hogy az anyakönyvvezető 
mekkora díjazást kap. 2001. év óta az anyakönyvvezető díjazása nem változott, ezért én nettó 
9.000 Ft-ot javaslok részére.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én azért vontam vissza a javaslatomat, mert további információt kaptunk, megtudtuk, hogy az 
önkormányzatnak 2010. évben egy-egy esküvő 23.600 Ft-ba került, és ebbe az összegbe nem 
volt benne a szerzői jogvédő irodának járó összeg. Azt gondolom, hogy ha ebből az összegből 
valamit visszakérünk az nem erkölcstelenség.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Én mindenképpen támogatom a 20.000 Ft-os javaslatomat. Egy-egy rendezvény, esküvő a 
házasulandóknak több millió forintos kiadást is jelenthet, úgy érzem ez a 20.000 Ft-os költség 
nem fogja eltántorítani a házasulandókat a szándékuktól.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Elhangzott egy olyan javaslati is, hogy munkaidőben megkötött házasság esetében nincs 
költség.  
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Banyári István képviselő úr 
Én még mindig fenntartom a javaslatomat, ha a 20.000 Ft-ot szavazzuk meg, akkor az 
anyakönyvvezető díjazását is emeljük meg.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Gondoljuk végig, figyelembe kell venni, hogy a technikai személyzetnek is kell fizetni, így a 
költségek 30.000 Ft felett lesznek.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Szeretném megkérdezni, hogy a tiszteletdíjat mióta kapja az anyakönyvvezető és a technikai 
alkalmazott? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Tíz év óta kapják, a szerzői jogvédő díj összege 500 Ft/alkalom.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
A véleményem tegnap óta nem változott, én a tervezettel értek egyet. Nagyon kevés az 
esküvők száma és az esküvőt a települési önkormányzatnak mindenképpen biztosítania kell.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Én ellenvéleményt fogalmaznék meg a képviselő asszonnyal szemben, ugyanis az ifjú párnak 
lehetősége van önkormányzatunktól támogatást kérni „ifjú házasok támogatása” címmel. Egy-
egy alkalommal több százezer forintot szavazunk meg ilyen célra. A kérelmekhez mindig 
pozitívan álltunk hozzá, elég komoly összegek lettek kiutalva.  
  
Vörös Sándor polgármester úr 
Két javaslat van, melyet egymás után teszek fel szavazásra.  
 
Ki ért egyet az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadásával? 
 
A képviselő-testület tagjai 2 igen szavazattal, 5 nem szavazattal szavaztak.  
 
Ki ért egyet azzal, hogy 20.000 Ft  díjat fizessen az, aki 2011. április 1. után jelentkezik be és 
munkaidőn kívül szeretne házasságot kötni? 
 
Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadták Dunavecse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (III.31.) rendeletét a hivatali munkaidőn 
kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő  díjakról, az anyakönyvezető díjazásáról 
   

/A rendelet teljes terjedelmében e jegyzőkönyvhöz csatolva van/ 

 
/Vasaji László Arnold képviselő kiment a teremből, jelen van 6 fő képviselő) 
 
  

d) 288/2010. számú határozat módosítása 
 
 
 



 18 

 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A tervezetet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi- és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A módosított javaslatot a bizottság elfogadásra javasolja, a módosításban csak technikai 
módosítások szerepelnek. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
99/2011. sz. Kt.h. 
288/2010. sz. Kt. határozat 
módosítása 
 

          H a t á r o z a t 

 

1./ A képviselő-testület a 2010. október 14.-én kelt 288/2010. számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 

a) a határozat 3.-as és 5.-ös pontjai hatályon kívül kerülnek.  
b) A képviselő-testület a határozat 1-es pontjának 2. sz. függelék részét megerősíti. 
c) A képviselő-testület rögzíti, hogy a személyes érintettségre és nyílt ülésre vonatkozó 

Ötv- beli rendelkezések alkalmazására fokozott gondot fordít. 
 

2./ A határozatról értesül: 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 

e) Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói álláshelyére pályázat kiírása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási- és Szociális Bizottság elnöke 
A iskola igazgatójának vezetői megbízása 2011. július 31.-vel lejár. A pályázat elkészült, 
egyetlen kiegészíteni való van benne a pályázat 2. oldalán a Pályázati kiírás további 
közzétételének helye és ideje címszó alatt a Kormányzati Személyzeti Központ is szerepeljen, 
mivel a KSZK honlapján is publikálni kell a pályázati kiírást. A bizottság a pályázat kiírását 
javasolja a kiegészített formában.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
100/2011. sz.Kt.h. 
Iskola igazgatói állásra 
Pályázat kiírása 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 18. §. (8) bek. 
alapján a Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatói állásra pályázatot ír ki a csatolt 
melléklet szerint, melyet kiegészít azzal, hogy a Kormányzati Személyzeti Központnak a 
közzétételi helyére is feltölti. 
 
2./ A pályázat megjelentetése végett a testület megkeresi az Oktatási és Kulturális Közlöny 
Szerkesztősége 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
- Vörös Sándor polgármester 
 
 

f) Járóbeteg szakrendelő kimutatása az elszámolt pontokról a költségmegtakarítás  
    lehetőségéről  

 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A pontokról készült tájékoztatást köszönjük. A kimutatás alapján megállapítottuk, hogy a 
többletpontok nem okoznak „veszteséget”, kiesést. A költségmegtakarításról készült 
előterjesztést is elfogadta a bizottság, az intézményvezető saját hatáskörbe végre tudja hajtani 
a javasolt lépéseket.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A bizottság javaslata alapján a vázolt megtakarítási intézkedéseket az intézményvezető tegye 
meg hatáskörében. Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
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101/2011. sz. Kt h. 
Járóbeteg szakrendelő kimutatása az  
elszámolt pontokról a költségmegtakarítás lehetőségei 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület megtárgyalta az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény 
vezetője által készített előterjesztést és úgy dönt, hogy az intézmény vezetője saját hatáskörbe 
hajtsa végre a beadványban szereplő javaslatokat. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
 
 
/Vasaji László Arnold képviselő visszajött a terembe, jelen van 7 fő képviselő) 
 
 

g) KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója Dunavecse 
    várost érintő projektekről 

 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Felkérem a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, hogy értékelje az anyagot. 
 
Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 A tájékoztatót a bizottság nem tárgyalta meg, ezért én nem szeretném értékelni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a következő testületi ülésre helyezzük át a napirendi pontot. 
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül 
egyetértettek a napirend áthelyezésével.  
 
 

h) Duna-part Baráti Egyesület kiegészítő támogatási kérelme 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A civil szervezeteknél, amikor odaítéltük a támogatásokat kértük a kiegészítést. Az egyesület 
a kiegészítést megtette, a kiegészítés alapján a kérelmüket elfogadhatónak tartjuk. A bizottság 
a 90.000 Ft támogatás odaítélését javasolja. 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
102/2011. sz.Kt.h. 
Duna-part Baráti Egyesületének 
támogatása 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Duna-part Baráti Egyesület részére             90.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg üzemanyag, olaj, alkatrész, gépi földmunkadíj célra. 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költséget az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy  
-   az odaítélt összeg csak a támogatási célra használható fel. 
- az önkormányzat jogosult az összegek rendeltetésszerű használását és a számadást 
ellenőrizni. 
 
4./ A képviselő-testület felkéri 

- Vörös Sándor polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a határozat  
    kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 
- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportját, hogy a támogatottal kötött 
      megállapodás alapján a támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 

 
5./ A testület határozatáról értesül: 
    -  Duna-part Baráti  Egyesület Dunavecse 
    -  Vörös Sándor polgármester  
    -  Nagy Erzsébet aljegyző  
    -  Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
 
 
 

i) Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiegészítő támogatási kérelme 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Szintén a korábbi döntésünknél kértük az egyesület kiegészítését. A kiegészítést a bizottság 
tagjai, illetve a képviselők is megkapták. A bizottság a benyújtott adatok alapján a 700.000 Ft 
támogatás odaítélését javasolja, azzal a megjegyzéssel, amit a kérelmükben is szerepeltettek, 
hogy amennyiben a benyújtott pályázatok nem nyernek, akkor természetesen nem kérik a 
teljes támogatást. Ha az önerő kevesebb, akkor annak arányában csökken a felhasználható 
támogatási összeg.  
 
 Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
103/2011.sz.Kt.h. 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatása 
          H a t á r o z a t 
 
1./A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére             700.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg, működési költség, pályázati önerő célra. Pályázati lehetőség nélkül 
170.000 Ft a megállapított támogatási keret, amely üzemanyag költséget és a gépjármű 
vizsgáztatását tartalmazza.   
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költséget az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy  
-   az odaítélt összeg csak a támogatási célra használható fel. 
- az önkormányzat jogosult az összegek rendeltetésszerű használását és a számadást 
ellenőrizni. 
 
4./ A képviselő-testület felkéri 

- Vörös Sándor polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a határozat  
    kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 
- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportját, hogy a támogatottal kötött 

megállapodás alapján a támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 
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5./ A testület határozatáról értesül: 
    -  Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunavecse 
    -  Vörös Sándor polgármester,  
    -  Nagy Erzsébet aljegyző,  
    -  Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
 
 j) Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási- és Szociális Bizottság elnöke 
Kérésünknek megfelelően a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatást adott 
dunavecsei működéséről. Zeneművészeti ágon 38 fő, táncművészeti ágon 25 fő oktatását 
végzik, melyből hátrányos helyzetű 21 fő. Az oktatás térítéses, a hátrányos helyzetűeknek 
nem kell fizetni. Városunk helyet biztosít – minden rezsi vonzatával együtt -  a Művelődési 
Házban és a Petőfi Sándor Általános Iskolában a művészeti iskolának, korábban anyagi 
támogatást is adtunk. Jelenleg tekintettel arra, hogy a városban más jellegű oktatás nincs, a 
rendezvények színvonalát, a gyerekek szépérzékét, egyéb jó ízlését fejleszti, szeretnénk, ha az 
iskola hosszú ideig működne Dunavecsén. A hátrányos helyzetűek nagy száma, a normatíva 
csökkenése miatt a bizottság javasolja szervezetként való támogatásukat – amennyiben 
lehetséges. Korábbi anyagi támogatás bizonyos töredékét, konkrétan 210.000 Ft-ot szeretnék 
javasolni a civil szervezeti támogatásként – amennyiben ez lehetséges. A bizottság kéri ennek 
a megvitatását.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő asszony 
Elhangzott az igazgató asszony felé, hogy milyen formában kell a pályázatot benyújtani a 
támogatáshoz. Amennyiben beérkezik a kérelem, akkor döntünk a támogatás odaítéléséről. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdezem az Igazgató Asszonytól, hogy van-e az iskolának alapítványa? 
 
Puskásné Radnó Ágnes Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
Igen, van.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egy feltételhez kötném, amit nem mondtam el a bizottsági ülésen, mégpedig az, hogy az 
iskolának a jövő évben indulnia kell.  
 
Puskásné Radnó Ágnes Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
Természetesen indulni fog, igény van rá, vannak már a jövő évre is beiratkozott gyerekek. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A bizottság javaslatát összegezve amennyiben a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
támogatható alapítványa támogatási kérelmet nyújt be önkormányzatunkhoz, akkor 
megtárgyaljuk. A nyomtatvány a honlapról letölthető.  
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
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A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
104/2011. sz.Kt.h. 
Violin Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény beszámolója 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolóját 
elfogadja.  
 
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Intézmény alapítványa támogatásra vonatkozó 
kérelmét nyújtsa be önkormányzatunk felé.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dunaújváros 
 
 
 

k) Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. hozzájárulás kérelme, valamint a  
      Dunaújvárosi Kórház felügyelő tanácsába tag delegálása 

 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A megkapott anyagot tárgyalta a bizottság. Beutalási rend szerint nem az említett Kórházhoz 
tartozunk, így a bizottság úgy döntött, hogy a jó kapcsolat ápolása érdekében olyan 
válaszlevelet küldjünk a Nonprofit Kft. felé, hogy köszönjük a megkeresést, további jó 
együttműködést szeretnénk velük fenntartani, de nem kívánunk ebben a Nonprofit 
szervezetben részt venni sem anyagi támogatással, sem a felügyelő bizottságban.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
105/2011.sz.Kt.h. 
Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft.  
hozzájárulás kérelme, valamint a felügyelő  
Tanácsába tag delegálása 
 
          H a t á r o z a t 
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1./ A képviselő-testület megtárgyalta a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. beadványait és 
úgy döntött, hogy a Nonprofit szervezetben nem kíván részt venni sem anyagi támogatással, 
sem a felügyelő bizottságban. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Dunaújváros 
  
 

l) Költségmegtakarítási intézkedések, személyi kérdések megvitatása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A képviselő társak kaptak egy listát, ami gyakorlatilag nem végleges verzió, hanem opcionális 
lehetőségeket tartalmaz, mellyel egy olyan közös konszenzusra kell jutnunk, amivel 
kimutatható pénzügyi megtakarítást tudunk alkalmazni. Azt gondolom, hogy az 
önkormányzatnak a szakrendelő beruházásával kapcsolatban többletköltsége merül fel, ami 
ezt indokolja, hogy valamilyen megtakarítást még megpróbáljunk eszközölni. Ezen kívül 
szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy 2012-től a kormányzat – valószínűleg – nem fogja 
engedélyezni a hitelfelvételt és a működési hiány tervezését, illetve ilyen célú hitel felvételét. 
Tehát, ha most nagyon nagy mértékű hiányt halmozunk fel az év során, akkor jövő évre nagy 
fokú problémát jelenthet, mert nem lesz hely, ahonnan el tudjuk venni azokat a 
pénzeszközöket, amik egyenesbe tudnák hozni úgy a költségvetésünket a következő évben, 
hogy az megfeleljen az elvárásoknak.   
 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Tételenként mennék végig a javaslatokon. Az előterjesztés első pontjában a cafetéria 
térítésének a témája szerepel. A előterjesztésben 40, 50 és 60 százalékos megvonás szerepel. 
A kialakult álláspont a tegnapi nap folyamán az volt, hogy mivel ezt a dolgozók részére 
megszavaztuk és ezt évközben nem is lenne ildomos változtatni, a bizottság ennek a térítésnek 
a megvonását nem javasolja.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én a 40 %-os csökkentéssel értek egyet.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslatommal? 
 
A képviselő-testület tagjai 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal szavaztak.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság 
javaslatával? 
 
 A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal szavaztak.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A következő pont, ami kimutatható költségmegtakarítás, melyet a bizottság is javasol, hogy a 
nyugdíjba vonulók álláshelyei 2011. december 31.-ig ne kerülnek betöltésre.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A következő tétel a kátyúzásra, útalap építésre meghatározott összeg csökkentésére tett 
javaslat. Ezzel a bizottság egyetért, mivel a felmérések alapján az olcsóbb kivitelezési formák 
megtalálásával meg tudjuk oldani a problémát.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Egy dologról megfeledkeztem az anyag összeállításánál, hogy ebben az összegben benne van 
a külterületi utak éves karbantartási összege, ami 700-800 ezer forint.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Az a véleményem, hogy aki használja az utat és tönkreteszi, az javíttassa meg. Úgy 
gondolom, hogy ne mi fizessünk, és ezért ne menjen azon utcák rovására, melyet már 
elhatároztunk, hogy meg lesznek csináltatva. Ha a keretből még elveszünk 700-800 ezer 
forintot, akkor már csak 2,7 millió forint marad.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Több gazda kérte a mezőőri szolgálatnak az ellenőrizhetőségét, mi erre tettünk egy gesztust, 
beszereztünk egy GPRS készüléket. Úgy gondolom, hogy ezért cserébe kérjük meg a 
gazdákat, ha rossz a földút tárcsázzák meg maguknak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Azt gondolom, hogy ez csak hozzáállás kérdése a gazdák részéről.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Évente szokta az önkormányzat az Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt-vel megkötni a szerződést, 
folyamatos szerződés nincs. Azt gondolom, hogy nemcsak a részvénytársaság, hanem a 
gazdák is használják a külterületi utakat. Jó volna valamiféle kompromisszumot kötni a 
gazdákkal, mert még mindig az a tévhit járja, hogy könnyű a részvénytáraságnak, mivel több 
embere van és több a lehetősége. Leszögezem, nincs több lehetőség, ha valakinek fizetnie kell 
és ki kell állni, akkor egyenrangú partnerként, az egyszemélyes vállalkozásnak is ugyan úgy 
kiállni, mint az 50 fős részvénytársaságnak.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt gondolom, hogy valamilyen minimális összeget kellene biztosítanunk a külterületi útjaink 
rendbetételére.  
 
Banyári István képviselő úr 
Én is azt javaslom, hogy ne fizessünk, mivel ezeket, az utakat az önkormányzat nem 
használja. Ezeket, az utakat a mezőgazdasági termelők használják és a horgászok.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Az a baj, hogy a mi tulajdonunkban van.  
 
Banyári István képviselő úr 
Inkább a belterületi utcákra költsük el a keretet. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt gondolom, hogy mindenkinek tudomásul kellene venni a helyzetet.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Jövőre vagy két év múlva a rendbetétel sokkal többe fog kerülni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az előterjesztésben szereplő 
csökkentéssel? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ki ért egyet azzal, hogy az idei évben ne fordítsunk összeget a külterületi útjaink 
rendbetételére? 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal szavaztak. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi  és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A terveinkben szerepelt egy szerver beszerzése a térfigyelő rendszerhez, az előterjesztésben 
ennek a fele szerepelt. A bizottság a teljes összeget megtakarításként javasolja.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A következő tétel a képviselői, bizottsági tiszteletdíjak százalékos csökkentése. A bizottsági 
ülésen nem alakult ki egységes álláspont. Az előterjesztésben 10 és 20 százalék szerepelt. 
Azzal mindenki egyetértett, hogy lemondjunk valamilyen százalékban a tiszteletdíjról. A 
mértékéről nem alakult ki egységes álláspont.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A tiszteletdíjam bizonyos százalékáról való lemondást nekem, mint alpolgármesternek írásban 
kell benyújtanom, amit most meg is teszek.  
 
/A nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
/Kovács Péter alpolgármester úr kiment a teremből, jelen van 6 fő képviselő/ 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a tiszteletdíjak 10 %-os 
csökkentésével? 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül szavaztak. 
 
 
/Kovács Péter alpolgármester úr visszajött a terembe, jelen van 7 fő képviselő/ 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A következő tétel az előterjesztésben az iskola, óvoda karbantartási előirányzatainak a 
csökkentése. A bizottság úgy vélte, mivel a korábbi években nem volt megfelelő felújítási, 
karbantartási munka, ezért történt ebben az évben megemelésre ennek az összege. Nem ért 
egyet a bizottság, hogy takarékoskodjunk ezen a téren.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Módosító javaslatom van, amennyiben a KEOP-os pályázat nyer, abban az esetben a teljes 
egészet vonjuk ki.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az Alpolgármester úr javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A következő tétel az Okmányirodával kapcsolatos kifizetés, azt hiszem ez egyértelmű volt, 
mivel közben pereskedünk is Kunszentmiklós Város Önkormányzatával, így ezt a 
megtakarítást javasoljuk betenni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi  és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A következő tétel a Vis maior keret csökkentése, a bizottság a felét, 550 ezer forint 
előirányzat megtartását javasolja. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A döntéssekkel 12.500 eFt megtakarítás várható. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nyilván ebből az összegből egyéb költségeinket le kell vonni és a maradék összegből 
lehetséges a szakrendelőbe, valamiféle olyan pótmunkát fizetnünk, illetve olyan eszközt 
vásárolnunk, ami hiányzik.  
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dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Küldtem át korábban egy listát árakkal együtt, ami most a legsürgetőbb a listából az-az fül-
orr-gégészet kézi műszerparkja, ami 200-250 ezer forint nagyságrendű.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A javaslatom az, hogy ezt a pénzt nem tesszük át a szakrendelő költségvetésébe.  Mindenütt 
elég szűkösen vagyunk nem csak szakrendelőnél. Lesznek olyan eszközök, melyek 
feleslegesek lesznek, erről készül lista is, ezeket értékesíteni kell. Azok az eszközök, amelyek 
kimaradtak a beszerzésből, úgy érzem nem az önkormányzat hibája. Ezért az a javaslatom, 
hogy ösztönözzük a bevétel növelését, így a plusz bevételt fordíthatja az intézmény 
eszközvásárlásra is. Véleményem az, hogy az eladott eszközök ellenértékét lehetne fordítani a 
kis értékű eszközök pótlására.  
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Úgy gondolom, hogy el tudjuk adni a klímákat, a régi számítógépparkot. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Elmondtam a főnővérnek azt, hogy ti tesztek egy javaslatot, hogy mit szeretnétek értékesíteni, 
mi azt leselejtezzük és a Polgármester úr fogja megmondani azt, hogy lehet-e és mennyiért. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Összegezve a tételenkénti szavazások eredményét a képviselő-testület költségmegtakarítás 
tárgyában az alábbi határozatot hozta: 
 
 
106/2011.sz.Kt.h. 
Költségmegtakarítási intézkedések,  
személyi kérdések megvitatása 
 
            H a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a „Költségmegtakarítási intézkedések, személyi kérdések 
megvitatása” című előterjesztést és az alábbi tartalmú határozatot hozza: 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, 
a) hogy a nyugdíjba vonulók álláshelyei 2011. december 31-ig nem kerülnek betöltésre, így a 
megtakarítás összege: 2.418.080 Ft. 
 
b) A belterületi utak kátyúzását csökkentett műszaki tartalommal és minimális mennyiséggel 
kívánja megvalósítani, az így elérni kívánt megtakarítás összege:  1.562.500 Ft 
 
c) A belterületi utak pormentesítésére és útalappal történő ellátására fordítandó összeg felére 
csökkenti, az így elérni kívánt megtakarítás összege: 2.000.000 Ft 
 
d) A térfigyelő kamerarendszer első elemeként megvalósítandó szerver beszerzésére ebben a 
költségvetési évben nem kerül sor, az így megtakarított összeg: 625.000 Ft 
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e) Az alpolgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját 
egységesen 10 %-kal csökkenti, az így elérni kívánt megtakarítás összege: 1.038.600 Ft 
 
f) Az iskola, valamint az óvoda karbantartás, kisjavítás tervezett összegét változatlanul hagyja 
azzal a kitétellel, hogy amennyiben nyer az önkormányzat a KEOP Épületenergetikai 
pályázaton, úgy a pályázat megvalósításának évében a karbantartási költségeket csökkenteni 
kell a pályázattal megvalósuló munka értékével.  
 
g) Kunszentmiklós Város Önkormányzat dunavecsei okmányirodájával kapcsolatos 
követelését nem ismeri el, nem kívánja kifizetni, az így elért megtakarítás összege: 4.300.000 
Ft. 
 
h) Az önkormányzat Vis major tartalékának összegét a felére kívánja csökkenti, az így elért 
megtakarítás összege: 550.000 Ft. 
  
2./ A képviselő-testület felkéri a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy az 1. pontban megjelentett 
12.494.180 Ft összeg átvezetéséről a soron következő előirányzat módosításnál intézkedjen, a 
felhalmozási egyensúly megtartásával.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az alpolgármester úr tiszteletdíját határozatban is módosítanunk kell, ezért megkérdezem a 
képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a tiszteletdíj 10 %-os csökkentésével 2011. 
április 1-jétől 2011. december 31.-ig terjedő időszakra? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
107/2011. sz.Kt.h. 
Alpolgármester tiszteletdíja 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 287/2010. számú határozat 1. pontjában szereplő 
összeget -  mely 193.250 Ft – 2011. április 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra 
173.925 Ft-ra  módosítja -  a lemondó nyilatkozata alapján.  
 
2./ A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy 2012. január 1-től 193.250 Ft tiszteletdíj kerül 
megállapításra az alpolgármester részére. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Péter alpolgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Nagy Erzsébet aljegyző asszony 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A tiszteletdíjak csökkentését rendeletben is el kell fogadnunk, ezért megkérdezem a 
képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendeletmódosítással? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2011. (III.31.) rendeletét a helyi 
önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2010. (X.28.) számú 
rendelet módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
 

m) Sporttelep finanszírozási keretének meghatározása 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A Sportegyesület támogatását megszavaztuk, de felmerültek olyan kérdések, hogy az 
üzemeltetéssel kapcsolatos költségek ne tudjanak elszaladni, valami határok és korlátok közé 
kell, hogy szorítsuk. Erre naturális mutatókat kért a pénzügyi bizottság. Felkérem az Ügyrendi 
és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az előterjesztés alapján ki lett mutatva a villamos energia és a vízfogyasztás annak 
figyelembe vételével, hogy változtak a helyzetek, nevezetesen gázbojlerek helyett 
villanybojlerek lettek felszerelve. Most már ez által nincs a telepen gázfogyasztás. A bizottság 
javasolja meghatározni, hogy az áram vonatkozásában 3900 KW, a vízfogyasztás tekintetében 
264 m3 fogyasztást engedélyezünk a telep működéséhez. Amennyiben ezt a keretet túllépik, 
magának a Sportegyesületnek kell finanszíroznia.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Javasolni szeretném az áramfogyasztás havi leolvasását és díjfizetését. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
108/2011.sz.Kt.h. 
Sporttelep finanszírozási keretének meghatározása 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a Sporttelep finanszírozási keretének meghatározásában úgy döntött, 
hogy áram vonatkozásában 3900 KW/óra, vízfogyasztás tekintetében 264 m3 fogyasztást 
engedélyez a telep működéséhez.  
 
2./ Amennyiben a Sportegyesület a megállapított keretet túllépi, úgy a kereten felüli összeget 
az egyesületnek kell megfizetnie. 
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3./ A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy az áramfogyasztás havonta kerüljön 
leolvasásra, valamint a díjfizetés ennek megfelelően történjen.  
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Dunavecsei Sportegyesület 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Vörös Sándor polgármester 
 
 

n) Haszonbérleti szerződés (Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt.) 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javasolni szeretném, miután az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülése után érkezett a 
beadvány, így a bizottság nem tudta megtárgyalni, hogy az áprilisi testületi ülés napirendjei 
közé vegyük fel.  
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül 
egyetértettek a napirend áthelyezésével.  
 
 

o) Telekalakítás – CBA 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság a kérelmet elfogadásra javasolja, ugyanis cégnévváltozás történt, a jogutódlás 
kapcsán. A határozat módosításra azért van szükség, mivel a korábban hozott határozatban 
más cég szerepelt a telekalakítás kapcsán. A kérelmező a forgalmi értékbecslésben szereplő 
összeget már ki is fizette. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
109/2011.sz.Kt.h. 
Telekalakítás  
           H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy CBA Hellas Kft. (képviselője Balla Zoltán) kérelme 
alapján meghozott 304/2010. számú határozatot módosítja. 
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2./ A  dunavecsei 1119 hrsz. ingatlan új tulajdonosának S-Építő Beruházó Kft. (1071. 
Budapest, Damjanich u. 38.) részére jóváhagyja a telekalakítás iránti kérelmét, a 
Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatal 800016/6/2011 számú határozattal kijavított 
800016/5/2011. számú jogerős határozatában foglaltak szerint.  
 
3./ A szerződést a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül kell megkötni, ellenkező 
esetben a határozat hatályát veszti. 
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- S-Építő Beruházó Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 38. fsz.1.) 
- Vörös Sándor polgármester 
- Zsorda Józsefné főmunkatárs 
- dr. Molnár Erika ügyvéd  
 
 

p) Kommunikációs terv elfogadása 
 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése című, ÁROP-1.A.2/A-2008-0148 jelű pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan kérem a Tisztelt képviselő társakat, hogy legyetek szívesek 
elfogadni az Önkormányzat Kommunikációs tervét. A terv elfogadása feltétlenül szükséges 
mivel az irányító hatóság ezt hiánypótlásba kérte ahhoz, hogy a pályázat pénzügyi 
elszámolását le tudjuk zárni. Javaslom a terv elfogadását. 
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
110/2011. sz .Kt.h. 
Kommunikációs terv elfogadása 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat Kommunikációs tervét – a mellékelt 
terv alapján elfogadja.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
- Vörös Sándor polgármester  
 

q) Kommunális adó elengedési kérelem 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság javaslata, hogy mivel nem a testület hatásköre megítélni a méltányosságot, ezért 
jegyzői hatáskörbe áttesszük a kérelmet.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
111/2011.sz.Kt.h. 
Kommunális adó elengedési kérelem 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület megtárgyalta Duda János kommunális adó elengedési kérelmet és úgy 
dönt, hogy hatáskör hiányában jegyzői hatáskörbe átteszi. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Duda János Dunavecse, Bocskai u.  
- Nagy Erzsébet aljegyző   
- Adóhatóság 
 
 

r) „Egy nap a városért” mozgalom  
 
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Tájékoztatni szeretném a megjelenteket, hogy Április 16-án megrendezésre kerül az „Egy nap 
a városért” mozgalom, társadalmi munkanap. A közmeghallgatáson felsorolt színhelyeket egy 
ponttal szeretném kiegészíteni a két óvodában egy minimális szintű kültéri játék és védőkorlát 
festésére is sor kerülne. Kérném, hogy mindenki figyelje a postaládát, mert április első 
napjaiban a szórólap ki fog menni, ezután lehet mozgolódni, illetve meg lehet tenni a 
felajánlásokat. Ha bárkinek konkrét javaslata lenne, akkor azt írásban vagy szóban tegye meg.  
 
 

s) Dunamellék újság következő megjelenése 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Szeretném felkérni a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónőjét, hogy ismertesse 
a következő Dunamellék lapzártának határidejét. Előzetesen szeretném elmondani, hogy a 
nyomda képviselőjével a holnapi nap fogok tárgyalni a felmerült problémákról. Az 
intézményvezetője jelezte felém, hogy nagy segítség lenne, ha a lapkiadói feladatot ő láthatná 
el, ehhez viszont szerkesztőre lenne szükség. 
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Korábban történt egy felajánlás egy dunavecsei lakos részéről, hogy a tördelési munkát 
elvégezné. Sajnos nem úgy tudott nekünk tördelni, mint ahogy a nyomda elfogadta volna, 
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ezért komoly összetűzéseink voltak most először a nyomdával. Gyakorlatilag azok a cikkek, 
amelyeket eddig kaptam egy sem volt jó, úgyhogy itt komoly tördelési feladatok vannak. 
Amennyiben nem tudunk olyan segítséget találni, aki ért hozzá, illetve azzal a programmal is 
dolgozik, mint a nyomda, akkor sajnos ki kell fizetnünk a tördelés költséget, ami ugyanakkora 
összeg, mint a lap megjelenési ára.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nem lehet, hogy ez a kötözködés épp azért van, hogy ők kapják meg a tördelést is? 
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Ugyanígy dolgoztam eddig az előző nyomdákkal is, nem volt soha ebből probléma. Most 
először van ilyen gondom, ezért is volt, hogy a megjelenés csúszott. Én ezt nem szeretem, ha 
a határidőt vállalom, akkor azt szeretem úgy megjelentetni, mint ahogy ez eddig működött. 
Úgy gondolom, hogy meg tudunk egyezni a dunaújvárosi nyomdával. A következő 
lapzártának a határideje április 15.  
 
 

t) Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak rendezvényen való 
részvétele 

 
 

Matula Jánosné képviselő asszony 
Az Oktatási és Szociális Bizottság a művelődési ház dolgozóinak rendezvényen való 
részvételét is tárgyalta, erről egy-két gondolatot szeretnék mondani. A korábbi ülésen a 
testület javasolta, hogy minden rendezvényen legyen jelen intézményi dolgozó a művelődési 
házban. Az intézményvezető a létszámra és a munkaidő beosztásra hivatkozva nem tartja 
indokoltnak a jelenlétet minden rendezvényen. A bizottság javasolta, hogy az 
intézményvezető dolgozza ki, azokat a programokat, ahol fontosnak tartja a dolgozói 
jelenlétet. Az intézményvezető nagyon precízen a mai nap ezt megküldte részünkre, aminek 
az a lényege, hogy ezt nem tudja teljesíteni, de az önkormányzati rendezvényekre – melyeket 
egyébként is ők szerveznek – elvárta és ezután is el fogja várni az intézmény dolgozóinak a 
jelenlétét. Kérem, hogy fogadjuk el. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
112/2011.sz.Kt.h. 
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozóinak rendezvényen való részvétele 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület – a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető 
véleményét meghallgatva - úgy dönt, hogy az intézmény dolgozói a művelődési házban 
megrendezésre kerülő azon rendezvényeken vesznek részt, – munkaidőn kívül – melyeket az 
önkormányzat szervez.  
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2./ Ezen határozatról értesül: 
- Aranyi Ágota intézményvezető 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
  
 
Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülés 2011. 
április 27-én lesz. 
 
 
A testületi ülésen több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a megjelenést, majd 
az ülést bezárta. 

 
 

Kmft. 
 
  
 Vörös Sándor        Nagy Erzsébet 
            polgármester           aljegyző 
 
 
 
   


