
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
60-16/2012. 
 
  

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a képviselő-testület 2012. december 12.-én /16,05-16,40/  megtartott rendkívüli 
üléséről 

 
 
 
Az ülés helye: Városháza nagyterme 
 
Jelen vannak:  
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Aranyi János Gábor, Banyári 
István, Halászné Kovács Éva, Matula Jánosné képviselők (6) 
 
Távol maradt (igazoltan): 
Vasaji László Arnold képviselő  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Nagy Erzsébet aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Marticsné Molnár Szilvia 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. A jegyzőkönyvet Halászné Kovács Éva képviselő asszony 
és Kovács Péter alpolgármester úr hitelesítik.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a kiküldött 
napirendi pontokkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
340/2012. (XII.12.) Kt. normatív határozata 
Napirend elfogadása 
(2012. december 12.) 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 12-i rendkívüli 
ülés napirendi pontjait az alábbi szerint fogadja el: 
 
  1./ A Petőfi Sándor Általános Iskola működtetésének felülvizsgálata 
                        2./ Javaslat gyermekétkeztetés kiírásának pontosítására 
  3./ Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás és annak önrésze 
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 4./ Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás alapító 
                              okiratának módosítása 
                         5./  Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum röntgen  
                               készülékének karbantartási szerződése 
    6./ Múzeum átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 
    7./ Bölcsőde pályázatával kapcsolatos döntés 
                          8./ Döntés az adósságkonszolidáció elfogadásáról      
Zárt ülés: 
 
    1./ Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálására 
    2./ Személyi kérdéseket érintő döntés  
 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
 
 
A napirendi pontok elfogadása után megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása 

 
 

1.) Napirend: 
     A Petőfi Sándor Általános Iskola működtetésének felülvizsgálata 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
     Tárgyalja: összevont bizottság  
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az összevont bizottság megtárgyalta, ezért felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi 
bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az összevont bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az Nkt. 74. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 
saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetését nem javasolja vállalni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az összevont bizottság 
javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal szavaztak.  

 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Továbbá a megállapodás 5. pontjának kiegészítéseként az alábbi javaslatok hangzottak el: a 
sportcsarnok (heti 25 óra) ingyenes használata, a művészeti oktatás helyiségeinek további 
biztosítása, a BTM gyermekek ellátására, logopédiai-, pszichológiai-, és gyógytestnevelési 
feladatok ellátására, gyermekétkeztetés céljára az ebédlő ingyenes használata, valamint a 
telefonközpont használata, mivel lízingszerződése van az önkormányzatnak. A bizottság 
javasolja Polgármester úr részére a megállapodást aláírni.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a megállapodás 5. pontjának 
kiegészítéseivel? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
341/2012. (XII.12.) Kt. normatív határozata 
Petőfi Sándor Általonos Iskola átadásával kapcsolatos 
megállapodás 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Mkt. 74. §. (4) 
bekezdése alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 
saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetését a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján benyújtott kérelmét fenntartva – 
nem vállalja.  
 
2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola működtetésével 
kapcsolatos 2.404 ezer forint/hó működési hozzájárulás megfizetését vállalja és a 2013. évi 
költségvetésébe betervezi.  
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármester urat, hogy  az előterjesztés 
mellékletét képező a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodást írja alá, annak 5. pontjában az alábbi kiegészítésekkel: 

A felek megállapodnak abban, hogy  

- a Városi Sportcsarnok használatát az átvevő heti 25 órában (melyből legalább 10 óra 
hétvégére esik) ingyenesen az önkormányzat rendelkezésére bocsát. 

- Az általános iskola udvarát az önkormányzat a városi rendezvények alkalmával 
ingyenesen használhatja. 

- Az átadó az általános iskola ebédlőjét ingyenes használatra átadja tekintettel arra, hogy 
a gyermekétkeztetés önkormányzati feladat.  

- Az átvevő vállalja, hogy a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi 
Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ingyenes használatába adja az 
ingatlant a BTM gyermekek ellátására, logopédiai-, pszichológiai-, és 
gyógytestnevelési feladatok ellátására.  

- Az önkormányzat kifejezi igényét arra vonatkozóan, hogy az általános iskolában a 
művészeti oktatás továbbra is folytatódjon, és a felek megállapodnak abban, hogy az 
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átvevő a Violin Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményének ingyenes használatába 
adja művészeti oktatatás céljára az ingatlant.  

- Az önkormányzat lízingszerződése van a telefonközpontra vonatkozóan, mely az           
általános iskolára is kiterjed. Az átvevő vállalja, hogy az általános iskolára eső 
telefonszámlát az önkormányzat számára kifizeti számla ellenében. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Vörös Sándor polgármester 

 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
- Törökné Novadovszki Nelli tankerületi igazgató 
 
 
2./ Napirend: 
     Javaslat gyermekétkeztetés kiírásának pontosítására 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
     Tárgyalja: Összevont Bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az országgyűlés november 26-án elfogadta az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi 
szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló T/8889 sz. 
törvényjavaslatot, amely – többek között – módosítja a gyermekétkeztetésre vonatkozó 
szabályokat is. A települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási 
területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskola 
tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. A fentiek 
értelmében Dunavecse köteles lesz megszervezni az étkeztetést azokban a nevelési-oktatási 
intézményekben is, amelyek a közigazgatási területén működnek és jelenleg a MIK 
fenntartásában vannak, de jövőre átkerülnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásába, esetünkben ez a Duna Menti Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon.  A 
napirendet az összevont bizottság tárgyalta, ezért felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A jelenlegi szolgáltatóval egy hónapos szerződéshosszabbítást javasol a bizottság, mivel 
nagyon sok a bizonytalan tényező. 
A bizottság javasolja továbbá, mivel nem tudott dönteni a gyermekétkeztetés kérdésében, 
hogy Polgármester úr írjon levelet az Emberi Erőforrás Minisztériumba a miniszter úrnak, 
mivel nem tudott dönteni, megoldatlan lesz a diákotthonos kollégista gyerekek ellátása, ezért 
a dunavecsei EGYMI-ben lévő konyháról legyenek szívesek szoros határidőn belül dönteni, 
annak érdekében, hogy a megfelelő döntést az önkormányzat meg tudja hozni. 
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Nagy Erzsébet aljegyző 
Kötelező a törvény szerint a közigazgatási területén lévő a települési önkormányzat által 
fenntartott és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben biztosítani az étkeztetést.  
  
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az összevont bizottság 
javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
342/2012. (XII.12.) Kt.h. 
Gyermekétkeztetés kiírásának 
pontosítása 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
gyermekétkeztetésre kiírt pályázatát visszavonja és a Nefelejcs Étkezde (Varo Mária Apostag, 
Damjanich u. 6.) vállalkozóval fennálló szerződését egy hónappal – 2013. január 31. napjáig) 
meghosszabbítja a szerződésben foglalt változatlan feltételekkel.  
 
2./ A képviselő-testület a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem rendelkezik pontos 
létszámadatokkal, az étkeztetés körülményeinek ismeretével, ezért csak a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában és a Százszorszép Óvoda vonatkozatásában tud  pontosan a 
gyermekétkeztetés körülményeiről, ezért a Duna Menti EGYMI-ben (6087 Dunavecse, Fő út 
39.) lévő gyermekek étkeztetésének megszervezése akadályba ütközik.  
 
3./ A képviselő-testület felkéri Vörös Sándor polgármester urat, hogy a Duna Menti EGYMI-
ben lévő konyha üzemeltetésével kapcsolatban írjon levelet az Emberi Erőforrás 
Minisztériumba, (Balogh Zoltán miniszter úr és Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős 
államtitkár asszony részére) annak érdekében, hogy a konyha üzemeltetését az önkormányzat 
átvállalhassa és ezzel együtt az EGYMI-ben lévő gyermekek étkeztetése is megoldódhasson.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vörös Sándor polgármester  
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester úr 
- Varo Mária Apostag, Damjanich u. 6. 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Duna Menti EGYMI 6087 Dunavecse, Fő út 39.  
 
 
3./ Napirend: 
     Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás és annak önrésze 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
     Tárgyalja: összevont bizottság 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az összevont bizottság megtárgyalta, ezért felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi 
bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság a határozati javaslat 1. pontját javasolja kiegészíteni a szállítási költséggel, mely 
összeget 150 ezer forint állapította meg. A bizottság a kiegészítéssel javasolja elfogadni a 
határozati javaslatot. Továbbá felkéri az összevont bizottság a Polgármester urat, hogy a 
december 19-i képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a testületet a beszerzési lehetőségekről.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az összebont bizottság 
javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
343/2012. (XII.12.) Kt. h. 
Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás 
és annak önrésze 

         H a t á r o z a t 
   
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 426.720,- forint 
támogatást a szociális célú tűzifavásárláshoz igénybe kívánja venni, és a 71.120,- forint 
önrész, valamint 150.000 Ft szállítási költség megfizetését vállalja.  Felkéri a gazdálkodási 
csoportvezetőt, hogy az önrész összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe tervezze 
be.  
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 28 erdei m3 fa beszerzéséről intézkedjen.  
Felelős: Vörös Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Felkéri – az Aljegyzőt, hogy a következő testületi ülésre a szociális rászorultság 
szabályait, az igénylés részletes feltételeit szabályozó rendelet-tervezetet készítse elő.  
Felelős: Nagy Erzsébet aljegyző 
                          
4./ A határozatról értesülnek: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 

 
 

4./ Napirend: 
     Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 
     Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítása 
     Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
     Tárgyalja: összevont bizottság 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített 
Szociális Intézmény- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephely változása miatt 
szükséges az alapító okiratot módosítani. A napirendet az összevont bizottság megtárgyalta, 
ezért felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság 
javaslatát. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az alapító okirat módosítását a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az összebont bizottság 
javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
344/2012. (XII.12.) Kt.h. 
A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú  
Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített  
Szociális Intézmény 6/2011.(I. 12) kistérségi  
határozattal megállapított Alapító Okiratának módosítása 
          H a t á r o z a t 
  
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Felső-Kiskunsági 
és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény  - 
Alapító Okirat módosítását elfogadja - előterjesztésnek megfelelően  - alábbi módosítással: 
 
„2.) Az intézmény székhelye és telephelyeinek címe:” pontban 
 
Telephelyek: 
Nyújtott szociális 
szolgáltatás 

Férőhelyek 
száma 

Ellátási terület Ellátottak számára nyitva álló 
helyiség 

Családsegítés 
Kunszentmiklós, 
Damjanich 
u.17/d. 

 
- 

Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse, Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 
 

• Apostag Kossuth L. u.1. 
• Dunaegyháza Mikszáth 

u.25. 
• Dunavecse Fő út 36. 
• Kunadacs Rákóczi u.2. 
• Kunpeszér Béke u.8. 
• Szalkszentmárton Petőfi 

tér 17. 
• Tass, Széchenyi u.48. 
• Újsolt Petőfi S.u.3. 

Gyermekjóléti 
szolgáltatás 
Kunszentmiklós, 
Damjanich 
u.17/d. 

 
- 

Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse, Kunadacs, 
Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 

Területi irodák: 
• Apostag Kossuth L. u.1. 
• Dunaegyháza Mikszáth 

u.25. 
• Dunavecse Fő út 36. 
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 • Kunadacs Rákóczi u.2. 
• Kunpeszér Béke u.8. 
• Szalkszentmárton Petőfi 

tér 17. 
• Tass Széchenyi u.48. 
• Újsolt Petőfi S.u.3. 

 
„13) A  feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog  „ pontban a 
6090 Kunszentmiklós, Damjanich 10. szám átírásra kerül 6090 Kunszentmiklós, Damjanich 
17/d-re. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített  
Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d 
- Vörös Sándor polgármester úr 
- Nagy Erzsébet aljegyző  
 
 
5. Napirend: 
     Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum röntgen készülékének  
     karbantartási szerződése 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
     Tárgyalja: összevont bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az összevont bizottság megtárgyalta, ezért felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi 
bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mely szerint javasolja, hogy az intézményvezető 
főorvos a röntgen készülék eseti javításáról kérjen ajánlatot, ha az adatok rendelkezésre 
állnak, akkor tesz majd javaslatot a bizottság a képviselő-testület számára. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az összebont bizottság 
javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
345/202. (XII.12.) sz. Kt.h. 
Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi  
Centrum röntgen készülékének karbantartási  
szerződése 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Pándi Ottó 
intézményvezető főorvost, hogy az Axiom Luminos dRF röntgenberendezés eseti javítási 
díjáról kérjen árajánlatot, és azt a következő testületi ülésre terjessze be.  
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2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester úr 
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
 
 
6./ Napirend: 
     Múzeum átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
     Tárgyalja: összevont bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az összevont bizottság megtárgyalta, ezért felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi 
bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő megállapodás tervezetet, melynek 
aláírását javasoljuk, viszont kérjük, hogy a múzeum tételes leltára történjen meg, az aláírt 
szerződés csak ebben az esetben lépjen érvénybe. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az összebont bizottság 
javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
346/2012. (XII.12.) Kt. normatív határozata 
Helytörténeti Kiállítás  
Átadás-átvételének megállapodása 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a felhatalmazza 
Vörös Sándor polgármester urat arra, hogy Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet 
Dunavecsei Helytörténeti Kiállítása Dunavecse Város Önkormányzata által történő fenntartói 
jog, illetve kötelezettség átadás-átvételéről szóló az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodást 2012. december 14-én aláírja azzal a kikötéssel, hogy a megállapodásban 
szerepeljen, hogy a megállapodás akkor lép érvénybe, miután a leltárban szereplő tárgyak 
tételes átadása megtörténik.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Vörös Sándor polgármester  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- 6000 Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, Deák F. tér 3. 
- Vörös Sándor polgármester úr 
- Aranyi Ágota intézményvezető  
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7./ Napirend: 
      Bölcsőde pályázatával kapcsolatos döntés 
      Előadó: Vörös Sándor polgármester 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bölcsőde pályázatával 
kapcsolatban tájékoztassa a testületet. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bölcsőde építési projektjének meghívásos pályázatára három pályázat érkezett. Ebből kettő 
vállalkozó hiánypótlásra felszólításra került, a hiánypótlás nem történt meg, ezért érvénytelen 
a pályázatuk. A harmadik pályázó a Fejérduna-Ép Építőipari Kft., aki konkrét építőipari 
árajánlatot tett 95.400 ezer forint értékben. Jótállási időben 72 hónapot vállalt és vállalta, 
hogy helyi munkanélküli foglalkoztatását 5 főben oldja meg.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  

 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérek, felhatalmazást a képviselő-testület tagjaitól, hogy az aláírási moratórium lejárta után a 
közbeszerzés mellékletében szereplő szerződést az említett összeggel aláírhassam. 
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
347/2012. (XII.12.) Kt.h. 
Bölcsőde építési közbeszerzésének 
eredménye 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „DAOP-4.1.3/B-
11-2012-0006 Bölcsődei ellátást nyújtó intézmény infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitásának bővítése Dunavecse városában” építési kivitelezésére a beérkezett pályázatok 
közül az érvényes ajánlatot tevő Fejérduna-Ép Építőipari Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, 
Béke tér 3.) ajánlatát fogadja el az alábbi tartalommal: 
 
- Nettó ajánlati ár: 95.400.000 Ft 
- Jótállási idő: 72 hónap 
- Munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatására megajánlott mérték a 
teljesítés során 5 fő 
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármester urat, hogy a közbeszerzés 
mellékletét képező megállapodást az aláírási moratórium lejárta után írja alá.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 



 11 

- Fejérduna-Ép Építőipari Kft. 2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- MAPI Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt. 1139 Budapest, Pap K. u. 4-6. 
 
 
8./ Napirend: 
     Döntés az adósságkonszolidáció elfogadásáról      
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetésről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosítását 2012. december 3-án elfogadta a 
parlament. Ez a módosítás többek között tartalmazta az önkormányzati adósság 
konszolidációt rendező részt is. Az adósság konszolidációval kapcsolatos eljárás rendet 
részletesen tartalmazza a Belügyminisztérium tájékoztatója, amelyet az előterjesztéssel együtt 
mellékeltem. 

A tájékoztatóban foglaltak szerint a konszolidációban való részvétel alapfeltétele, hogy a 
Képviselő-testület elfogadja azt és az abban meghatározott tartalmú döntést hozzon, illetve 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ugyanolyan tartalmú nyilatkozat megtételére. 

A fenti tájékoztató figyelembevételével kell döntést hoznunk az önkormányzat 
adósságkonszolidációjával kapcsolatosan 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
348/2012. (XII.12.) Kt. h. 
Adósság konszolidáció 
igénybevétele         

 H a t á r o z a t 
 
 
1./ A Képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás 
igénybevételét lehetővé teszi. 
 
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 
nem áll. 
 
3./ A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ 
kölcsönnyújtóknak. 
 



 12 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, 
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja, 
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

 
5./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál. 
 
6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a 
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.  
 
Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: Vörös Sándor polgármester 
 
7./ Ezen határozatáról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- OTP Bank NyRt., 6000 Kecskemét Szabadság tér 5. 
- Magyar Államkincstár 
 
 
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, ezért Polgármester úr a nyílt ülést 16,

40
 perckor 

bezárta, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény értelmében, a továbbiakban zárt ülésen 

folytatták munkájukat. 

 

Kmft. 
 
  
 Vörös Sándor        Nagy Erzsébet 
            polgármester           aljegyző 
 
 
 


