Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
60-11/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2012. augusztus 29-én /15,00-17,00/ megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Aranyi János Gábor, Banyári
István, Halászné Kovács Éva, Matula Jánosné és Vasaji László Arnold képviselők (7)
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Nagy Erzsébet aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Kerekné Markovits
Julianna óvodavezető (Százszorszép Óvoda), Dr. Pándi Ottó intézményvezető (Dr. Kolozs
Gergely Szakrendelő és Szociális Intézmény) Tóth Emese bölcsődevezető, Aranyi Ágota
intézményvezető (Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár)
Meghívottak:
- Fábián János MPE OCM (Magyar Pünkösdi Egyház) képviselője
Jegyzőkönyvvezető: Marticsné Molnár Szilvia

Vörös Sándor polgármester úr
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, így azt megnyitom. A jegyzőkönyvet Matula Jánosné és Vasaji László Arnold
képviselők hitelesítik.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett
intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről
2.) Beszámoló az EPK OCM munkájáról
3.) Beszámoló az otthoni szakápolásról
4.) Önkormányzat SZMSZ-nek felülvizsgálata és módosítása a jogszabályok
tükrében
5.) Tájékoztató az egyes adónemekről és azok alakulásáról, az adófizetési
morál értékelése.
6.) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására
7.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról.
8.) Egyéb ügyek
a) Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet
elfogadására
b) Javaslat az ÁSZ vizsgálat kapcsán felmerült hiányosságok

orvoslására
c) Javaslat BM önerő pályázat benyújtására
d) Javaslat az ÖNHIKI pályázat benyújtására
e) Dunavecse, Fő út 24. sz. alatti társasház hasznosításának
megvitatása
f) Javaslat a Finanszírozási terv aktualizálására

A nyílt ülés után zárt ülés tartására kerül sor.
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.

I. 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
Három lejárt határidejű határozat volt melyek a következők:
- 250/2012. számú határozatra kértünk a Határ út, Rákóczi utca és Petőfi utca vonatkozásában
közlekedési munkarész kidolgozását, hogy gyűjtőúttá lehessen minősíteni. A szerződéskötés
megtörtént, az anyagot Mérnök Asszony irányába leadta a tervező. A Határ út és a Petőfi utca
vonatkozásában lehetséges a gyűjtőúti funkció megjelölése, a másik utca vonatkozásában csak
megkötésekkel. Ha a részletes anyag meglesz, abból látni fogjátok. A lényeg az, hogy
mindhárom valamilyen szempontból hasznosítható. Ugyanezen határozat másik részébe
vízkár elhárítási terv készítésére kellett árajánlatot kérnünk. Kértem a Polgári Védelmi Iroda
vezetőjét, hogy adjon cégneveket, akik ilyennel jogosultak foglalkozni, de nem kaptam olyan
cégneveket, akikkel lehetett volna érdemben tárgyalni. Tájékozódtam a környező
településeken, úgy nyilatkoztak, hogy nincs napirendi ponton számukra az elkészítése. Ezért
az a javaslatom, hogy a korábbi tervünket aktualizáljuk október végéig és elküldjük a vízügyi
igazgatóság részére.
- 255/2012. számú határozattal arról döntött a testület, hogy a helyi védettségre vonatkozó
szabályokat külön rendeletben kívánja szabályozni. A rendelet-tervezet elkészült, a mai
ülésen fogjuk megtárgyalni.
A két ülés közötti eseményekről engedjétek meg, hogy pár szót szóljak:
- A Külgazdasági Hivatal „Befektetőbarát Településsé” nyilvánította településünket, ezért a
hivatal képviselői ellátogattak településünkre, megnézték azokat a területeket, melyek ipari
területté vannak minősítve. Túl jó véleményt nem adtak – nem a területtel volt a probléma –
hanem a jelenlegi befektetőkörök más telekszerkezetet preferálnak. Gyakorlatilag a telken
belül kellene lenni a trafónak, gáznak, stb. .. Ilyen telkünk az ipari területen nincs, viszont
kértem a hölgyet, hogy azért próbáljon meg részünkre ajánlatokat szerezni.
- A Magyar Zarándokút pályázattal kapcsolatban mindenki értesült róla, hogy a megyei
pályázat nyert 751 millió forintot. Ebből Dunavecse része 61 millió forint, a Főteret
szeretnénk felújítani, valamint egy Árpádkori témaparkot kialakítani. Elmentem egy hasonló
témaparkba Százhalombattán. Nyilván a tervezés nehézségeket fog okozni, ezért
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megkerestem azt a régészt, aki az M8-as autópályánál az ásatásokat vezette. Azt az ígéretet
kaptam, hogy szakmai segítséget fog nyújtani az építésnél.
- A TÁMOP-3.1.11 Óvodafejlesztés vidéken című pályázat időben beadásra került, a
beérkezésről hivatalos papírt kaptunk.
- A Járás és a korányablakok kialakításával kapcsolatban az elmúlt hetekben folyamatos
adatszolgáltatást kellett végrehajtani, melyet az Aljegyző irányításával a dolgozók meg is
tettek. Holnapi nap négy fő helyszíni bejárást fog végezni, remélhetőleg információt is meg
tudunk tőlük.
- Országgyűlési képviselő úrnál jártam pár nappal ezelőtt, három témakörben kértem a
segítségét, illetve a támogatását. Jeleztem felé, hogy az ÖNHIKI pályázatot be szeretnénk
adni, kívánnánk lépni a rendőrséggel kapcsolatban, mert keveseljük Dunavecsén a rendőri
jelenlétet. Kértem a képviselő urat, ha tud, akkor járjon el az érdekünkben. A harmadik dolog
a mezőgazdasági közmunkához kapcsolódik, mivel jövő évben országosan 90.000 fővel több
lesz a közfoglalkoztatott. Mivel ebben az évben mezőgazdasági közmunkával elég jelentős
terméket tudtunk előállítani, amit próbáltunk a konyhákban hasznosítani. Megkértem a
képviselő urat, hogy ha pályázati lehetőség felmerül ezzel kapcsolatban, gondolok itt
piacfejlesztésre, feldolgozó üzem létrehozására - értesítsen bennünket.
- A gyógyszertárról szeretnénk információt nyújtani, mert elég régóta ellátási problémák
vannak. A legújabb információ az, hogy ellenőrzést kapott a dunavecsei gyógyszertár, az
ÁNTSZ szakemberei jöttek ki. Feltártak problémákat, húsz nap haladékot kapott a
gyógyszertár annak rendezésére. Az ügyintézés kicsit problémás hivatali szinten, mert a
megyei főgyógyszerész asszony az országos főgyógyszerészi tisztséget a múlt héten vette át.
Ezt az ügyet még ő indította el a gyógyszertárral kapcsolatban. Valószínűsíthető, hogy nem a
jelenlegi tulajdonosi kör fogja határidőn belül a feltárt problémákat megoldani.
Kovács Péter alpolgármester úr
Kérdésem, hogy a húsz nap azt jelenti, hogy megoldódnak a gyógyszertárban a minimum
feltételek, lesz gyógyszer is?
Vörös Sándor polgármester úr
Addig működési engedélyt nem fog kapni senki, ameddig a feltételnek nem felel meg.
Polgármester úr felsorolva a tájékoztatót a két ülés között történt eseményekre, kérte, hogy
azt a testület fogadja el.
A képviselő-testület tagjai polgármester úr tájékoztatását 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat
és határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2. Napirend:
Beszámoló az MPE OCM munkájáról
Előadó: MPE OCM képviselője
Tárgyalja: Oktatási és Szociális bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Köszöntöm a Magyar Pünkösdi Egyház képviselőjét. Az-az álláspontom, hogy minden ilyen
ellátás mely színesíti, és megfelelő színvonalon történik a rászorulók részére örömteli. A
napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, hogy
mondja el javaslatukat.
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Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Tisztelt Jelenlévők! Megtárgyaltuk a beszámolót, melyet elfogadásra ajánlunk a képviselőtestület részére. A beszámoló egyedül a gyógyszertár problémáját hozta fel hiányosságnak,
mivel a gyógyszertárban gyógyszerhiány jelentkezett, aminek következtében egy-egy
gyógyszerért többször is vissza kell mennie a betegnek. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy
felkéri a Polgármester urat, hogy ezeket tapasztalva szíveskedjen fokozottan figyelemmel
kísérni a gyógyszertár helyzetét. A kiegészítő kérésünk az lenne, hogy a gyógyszertár
alakulásáról, az új nyitásáról, vagy tulajdonos változásról szíveskedjen a testületet
folyamatosan értesíteni. Mindenképpen a legrövidebb időn belül kérjük, megnyugtató módon
ennek az intézkedését elősegíteni.
Kovács Péter alpolgármester úr
Kérdésem, hogy a beszámolóban leírt 14 fő, dunavecsei munkavállaló?
Fábián János az MPE OCM képviselője
Összesen 52 főt foglalkoztatunk a kistérségben, ebből 14 fő helyi munkavállaló. A
főállásúhoz 1 kisegítő státuszt szoktunk biztosítani, mert ezzel a helyettesítéseket meg tudjuk
oldani.
Kovács Péter alpolgármester úr
A beszámolóban nem egyértelmű, hogy 1 gondozóhoz hány beteg tartozik.
Fábián János az MPE OCM képviselője
Egy gondozóhoz 7 fő tartozik, ezt a létszámot muszáj tartani, mert az állami normatíva szerint
kb. 25.000 Ft-ba kerül egy gondozott egy hónapba. Ebből durván 15.000 Ft jön le állami
normatívából, a kisegítők után járó más típusú normatívákból kiegészítve sem jön ki, ezért
kell egyházi normatívával kiegészíteni. Ez a három féle normatíva áll úgy össze, hogy
ingyenessé tudjuk tenni a szolgáltatást. A hét főtől csak a két szakmai vezető és
szolgálatvezető engedélyével lehet eltérni. Az önkormányzattal jó a kapcsolatunk, amikor
segítséget kértünk, mindig megkaptuk.
Vörös Sándor polgármester úr
Kérdésem, hogy hány ellátottuk van Dunavecsén?
Fábián János az MPE OCM képviselője
A jelenlegi állapot szerint 83-85 fő az ellátotti létszám.
Vörös Sándor polgármester úr
Hétvégén is kapnak az ellátottak ebédet?
Fábián János az MPE OCM képviselője
Nem, csak hétközben.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése a beszámolóval
kapcsolatban?
Több kérdés nem hangzott el a képviselő-testület tagjai részéről.
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Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló
elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
259/2012. (VIII.29.) sz. Kt.h.
Magyar Pünkösdi Egyház beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Kunszentmiklósi székhelyű MPE OCM munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- MPE OCM 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 19.
- Nagy Erzsébet aljegyző

3. Napirend:
Beszámoló az otthoni szakápolásról
Előadó: Magyarné Mátrai Anikó szakápoló
Tárgyalja: Oktatási és Szociális bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A beszámolóból kitűnik, hogy orvos által felírt szakellátásról van szó, több olyan beteg is van,
akinek szükséges, hogy a kórház után megfelelő szakápolást kapjon. A napirendet az Oktatási
és Szociális Bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el
javaslatukat.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Nagyon örülünk annak, hogy ilyen ténykedés folyik a településen, a háziorvos rendeli el ezt a
szakápolási tevékenységet. Egy-négy közötti beteget jelent havonta, és 20-40 közötti vizitet,
ezért folyamatos tevékenységet jelent azoknak a betegeknek, akiket fel kell keresni. Ők
magatehetetlen, idős betegek. Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon jók a visszajelzések,
tehát nem egy elhanyagolható feladatot oldanak meg. A bizottság javasolja a képviselő társak
részére a beszámoló elfogadását. A témával kapcsolatban viszont van olyan javaslatunk, hogy
vegyük fel újra a Dunaújvárosi Kórházzal a kapcsolatot és erre vonatkozóan, ha a testület úgy
dönt, akkor tegye meg a Polgármester úr a szükséges intézkedéseket, amit már szerettünk
volna, hogy ne csak a sürgősségi ellátáshoz, hanem a közelség miatt is és a betegek minél
jobb és időben történő ellátása miatt jó lenne, ha ez megoldást nyerne. Továbbá bizottságunk
javasolja, hogy ezt az utóbbi két napirendet az egészségügyi beszámolókkal kellene a jövőben
megtárgyalni, nem pedig külön attól teljesen elszakadva.
Vörös Sándor polgármester úr
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló
elfogadásával?
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A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
260-a/2012. (VIII.29.) sz. Kt.h.
Beszámoló az otthoni szakápolásról
Határozat
1./ A képviselő-testület a Kalobiotika Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kalobiotika Egészségügyi Kft. 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.
- Nagy Erzsébet aljegyző

260-b/2012. (VIII.29.) sz. Kt.h.
Egészségügyi témájú beszámolók egy napon
történő tárgyalása
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy 2013. évtől az
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió beszámolóját és a Kalobiotika Kft.
otthoni szakápolásról szóló beszámolóját az Alapellátást biztosító orvosi szolgálatok
munkájáról szóló beszámolókkal együtt tárgyalja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző

Vörös Sándor polgármester úr
A mai postával érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházból egy levél, melyben kérték
a képviselő-testület szándékának megerősítését. A levél mellékleteként küldtek egy
előterjesztést és egy határozati javaslatot, melynek az a lényege, hogy erősítsük meg
szándékunkat. Úgy gondolom, hogy a szándékunk nem változott meg, ezért javaslom, hogy a
határozati javaslatot fogadjuk el.
Nagy Erzsébet aljegyző
Felolvassa a határozati javaslatot.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
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261/2012. (VIII.29.) sz.Kt.h.
A Szent Pataleon Kórház – Rendelőintézet
Dunaújváros költségvetési intézmény területi ellátási
kötelezettségéhez tartozásának kezdeményezéséről
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta azt a kezdeményezést,
miszerint a település lakosságának egészségügyi ellátása a Szent Pantaleon KórházRendelőintézet Dunaújváros költségvetési intézményhez tartozzon a kórház mindenkor
érvényes működési engedélye szerinti, a szakmai kompetenciájába tartozó fekvőbetegszakellátások és progresszivitási szintek tekintetében.
2./ A képviselő-testület a lakosság ellátási érdekeit figyelembe véve, a 2006. évi CXXXII.
törvény 5/B. § (4), (6) bekezdései alapján ellátási érdekből kezdeményezi, hogy Dunavecse
település a dunaújvárosi kórházhoz tartozzon a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Dunaújváros mindenkor érvényes, működési engedélye szerinti, a szakmai kompetenciájába
tartozó fekvőbeteg-szakellátások és progresszivitási szintek tekintetében.
A progresszió magasabb szintjeit képviselő ellátások továbbra is a területünkön kompetens
megyei, illetve fővárosi vagy egyéb egyetemi intézményeknél maradnak.
3./ Dunavecse Város Önkormányzata ezen határozatával megerősítve kérelemmel fordul az
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, figyelemmel arra, hogy a jelenlegi jogszabály
nem támogatja az ellátási területek térséghatáron túli terjeszkedését.
Felelős: Vörös Sándor
Határidő: azonnal
4./ Ezen határozatról értesül:
- Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Budapest,
Diós árok 3.
- Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1437 Budapest, Pf. 839.
- Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
- Vörös Sándor polgármester

IV. Napirend:
Önkormányzat SZMSZ-nek felülvizsgálata – szükség esetén
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Előterjesztésért felelős: Nagy Erzsébet aljegyző
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 javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az előterjesztésben törvényi változások, felügyeleti szervek és a korábbi döntéseinek a
keresztülvezetése szerepel. Ami intézmény nevet, bizonyos polgármesteri és bizottsági
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hatáskörök változását takarja. Az előterjesztett SZMSZ módosítást elfogadásra javasolja a
bizottság.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet módosításával?
A képviselő-testület tagjai 7igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2012. (VIII.30.) rendeletét a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2006. (III.29.) számú
rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

5. Napirend:
Tájékoztató az egyes adónemekről és azok alakulásáról, az adófizetési
morál értékelése.
Előadó: Krepsz Józsefné c. főmunkatárs
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Vörös Sándor polgármester úr
Az adatokból az látszik, hogy jelentősen nem romlott az adófizetés. Bizonyos esetekben jó a
fizetés ütemezése a helyzethez képest. A nyomtatott csekk és az új határozat forma beváltotta
a fűzött reményeket és a kolleganők is hozzászoktak az új feladathoz. A napirendet az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy
mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a részletes beszámolót, ahol a hátralékokat vizsgálta. A hátralékok
vizsgálata alapján megállapítható, hogy évről-évre hasonló összegű hátralék keletkezik. A
tájékoztató alapján olyan lakosok is nehezen fizetik a terheket, akiknek korábbi időben nem
volt problémájuk. Az adócsoport hosszabb ideje 1 fővel dolgozik. Így az egyéb feladatok alól
mentesíteni kellene a dolgozót, annak érdekében, hogy az érdemi munka hatékonyan
haladjon. A várható változások miatt ez átgondolásra kerül, mivel minden bizonytalan, hogy
hogyan is fog alakulni a következő évtől. A gépjárműadó beszedéssel kapcsolatban felmerült
a gépkocsik kivonásának lehetősége, melyet az ügyintéző is említett, hogy hamarosan el
fogják indítani. A tájékoztatót elfogadásra javasolja a bizottság.
Nagy Erzsébet aljegyző
A tavalyi év során felmerült az a kérés, hogy jó lenne belső ellenőr által néhány adózót
ellenőrizni, korábban a belső ellenőrzéssel foglalkozó cég ezt nem hajtotta végre, mert nem
fért bele a szerződéses keretbe. Most úgy alakult, hogy szeptember hónapban fognak jönni és
10 céget, illetve adózót le fognak ellenőrizni.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozat nélkül a tájékoztatót
tudomásul vették.
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6. Napirend:
Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Előterjesztésért felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Szeretném az intézményvezetők figyelmét felhívni, - annak ellenére, hogy a féléves
költségvetésünk nem mutat rossz számokat – több intézményünkben a gázfogyasztás nagyon
magas. Kérnem az intézményvezetőket, hogy az év második felében erre fokozottan
figyeljenek.
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A módosítás a központi előirányzatokat tartalmazza, valamint a normatív támogatásról történt
lemondást. A rendelet módosítását elfogadásra javasolja a bizottság.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a költségvetési rendelet harmadik
módosításával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012. (VIII.30.) rendeletét a Költségvetési
rendeletről szóló 1/2012. (II.09.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

VII. Napirend:
Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról.
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 javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A féléves adatok alapján 55 %-os a bevételek és kiadások teljesítése is. Megfelelő
odafigyeléssel a keretek betartása megtörtént. Az ÖNHIKI pályázat alapján reméljük, hogy
csökken a működési hitelre tervezett összegünk. A várható változások hatásai (ÁFA,
következő évi előírások/ miatt nagy odafigyelés szükséges. A szolgáltatásoknál a gáz
költségek /a megemelt keretek ellenére némely intézménynél elszaladtak./ A bizottság
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javasolja az intézmények termosztátjainak vizsgálatát, esetleges cseréjét – digitális,
programozható termosztátra - annak érdekében, hogy a költségek megfelelően alakuljanak.
A bizottsági ülésen a járóbeteg szakrendelő részéről történt egy beadvány a klíma berendezés
beszerelésével kapcsolatban. Ez csak egy tájékoztatás, mert az intézményvezető jelezte, hogy
ki tudják gazdálkodni a költségvetésükből, de mivel fejlesztési célnak minősül, ezért
tájékoztatták a bizottságot.

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:
262/2012. (VIII.29.) sz.Kt.h.
Beszámoló az önkormányzat I. félévi
gazdálkodásáról
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi
gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót elfogadta.
2./ A képviselő-testület továbbá úgy rendelkezik, hogy a fenntartásában lévő minden
intézménynél a régi termosztátok digitális, programozható készülékre kerüljenek cserélésre a
fűtés költségeinek csökkentése érdekében.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
3./ Ezen határozatáról értesülnek:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

8./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet
elfogadására
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Korábban döntés született arról, hogy a helyi védett épületeket külön rendeletbe tesszük. A
napirendet a Városgazdálkodási Bizottság és az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is tárgyalta,
ezért felkérem először a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
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Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A helyi védett épületek azért kerültek ki a HÉSZ-ből egy önálló rendeletbe, mert így a
módosítás sokkal gyorsabb és hatékonyabb. Amennyiben a HÉSZ mellékletébe maradt volna,
akkor csak súlyos pénzért lehetett volna benne módosítani. A bizottsági ülésen a mérnök
asszony részére tettünk fel pár kérdést, melyet szeretném, ha Aljegyző Asszony most
felolvasna.
Nagy Erzsébet aljegyző asszony
Első kérdésként feltette a bizottság, hogy „milyen retorziókat lehet alkalmazni, ha nem tartják
be az előírásokat?”
Válasz: egyszerűsített építési hatósági eljárást lehet kezdeményezni azzal szemben, aki a
rendelettel védett építmény homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési,
felületképzési, módosítási, építési tevékenységet, vagy nyílászáró cserét hajtott végre, illetve
homlokzatára, födémére vagy tetőszerkezetére szerelt bármely szerelvényt, berendezést,
antennát, antennatartó szerkezetet, műtárgyat és égéstermék elvezetőt létesített. Homlokzatán,
tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építményeket,
berendezéseket, szerkezetek elhelyezését méretre való tekintet nélkül elvégezte. Magyarán
ezekre engedélyt kell kérni.
A mérnök asszony javaslata szerint a védett épületek jelölése ne feltétlenül történjen meg,
tehát jelölhető legyen. Pontosan azért, mert vannak épületek, melyeknek rossz az állapota. A
Földhivatalnak a bejegyzésért 6.600 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a letörlés
pedig 12.600 Ft-ba kerül.
Támogatta, hogy nemcsak művészeti, építészeti szempontból értékes, hanem az
önkormányzat részéről egy eszmei, szellemi tartalommal bíró épület is lehet védett, tehát ez
teljesen a testület, illetve a helyi akarttól függ, hogy mit nyilvánítunk védettnek.
Felmerült az adatlap az értékvizsgálatnak a tartalma, az adatlapon a védett tárgy helye, éve,
fotója, stb.. kell, hogy bekerüljön és az, hogy miért érdemes védeni.
Építésügyi hatóság lebontathatja a romos épületeket - életveszélyre tekintettel elrendelheti.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottsági ülésen arról határoztunk, hogy a Zrínyi u. 12. számú, a Honvéd u. 29. számú és a
Petőfi tér 5. sz. alatt található épületeket kivesszük a védettségből. Szeretnénk védeni az Ősz
utca 3. sz. alatt található épület homlokzatát, valamint a Honvéd u. 35. sz. alatt található
épületet. Növényzetként három fasort említettünk meg: a Korsós József sétányon lévő japán
cseresznyesort, a Fő út mentén található Platánsort és a József Attila utca két oldalán lévő
gömbakác sort. Ezen felül, egy pár épületen el lehetne helyezni olyan típusú táblát, amely
megemlékezne arról, hogy ezek helyi védettségű épületek. Kiegészülne a rendelet-tervezet a
védendő
fákkal,
facsoportokkal,
emlékművekkel,
emléktáblákkal,
szobrokkal,
emlékoszlopokkal, kutakkal.
Vörös Sándor polgármester úr
Mai postával kaptam levelet az építésügyi hatóságtól, miszerint eljárás indítottak a gazdakör
épületének renoválásával kapcsolatban. Méltatlan a jelenlegi állapota.
Kovács Péter alpolgármester úr
A védendő fákhoz szeretném, ha beletartoznának a Posta előtti parkban lévő vörös fenyők.
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Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottsági ülésen továbbá elhangzott, hogy felkérjük a Polgármester urat, hogy írjon levelet
a Zrínyi u. 12. sz. alatt található épület fenntartójának és kérje meg, hogy az eljárás lezárásáról
értesítse önkormányzatunkat. A Honvéd utca 29. sz. alatti védett épületnél volt egy komoly
felújítás, mely során az épület jellege megváltozott. A bizottság javasolja, hogy az épület
tulajdonosa készítsen a homlokzatra vonatkozó rehabilitációs tervet, melyet mutasson be
önkormányzatunknak.
Kovács Péter alpolgármester úr
Az épület teljesen elvesztette korábbi jellegét.
Nagy Erzsébet aljegyző asszony
Az épülettel kapcsolatban, a homlokzatot érintő munka a védett épületnél engedély köteles,
engedély nélküli építés miatt feljelentést lehet tenni, a vége pedig az, hogy visszaállítatják az
eredeti állapotot.
Kovács Péter alpolgármester úr
Javaslom, hogy a tulajdonos nyújtson be egy helyreállítási tervet.
Vörös Sándor polgármester úr
A másik lehetőség az, hogy az Építési Hatóság figyelmét felhívjuk, hogy megváltozott a
homlokzata, tegye meg a szükséges intézkedést. Javaslom, hogy ne vegyük ki a rendeletből az
épületet, megkérjük az építészeti tanácsadót, hogy járjon el az Építésügyi Hatóságnál.
Polgármester úr megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával,
valamint az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
263/2012. (VIII.29.) sz.Kt.h.
Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet
elfogadására
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzata megtárgyalta a helyi építészeti örökség védelméről
szóló rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal:
- a rendelet 8. § (4) bekezdésében a „megjelöli” szó helyébe megjelölheti szó kerül.
- a jelenlegi V1 kategóriába tartozó épületek a helyi védettségét továbbra is fenntartja, kivéve
a Zrínyi utca 12. számú, valamint a Petőfi tér 5. számú épület vonatkozásában, valamint a
felsorolás egészüljön ki a Százszorszép Óvoda, valamint az Ősz utca 3. sz. alatt található
épületek homlokzatával.
2./ A képviselő-testület felkéri az önkormányzat építészeti tanácsadóját, hogy a Honvéd utca
29. sz. alatti ingatlan átalakításával kapcsolatosan kezdeményezze az eredeti állapot
visszaállítását a Kunszentmiklósi Építésügyi Hatóságnál.
3./ A képviselő-testület a védett értékként megjelöli az alábbi fákat, facsoportokat:
1. Korsós József sétány: 21 db vadcseresznye
2. Petőfi Sándor Általános Iskola udvara: a) 1 db platán
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(Zrínyi u. 6.)
b) 1 db vadgesztenye
3. Főtéri „1914”-es szobor: 4 db szomorú eper
4. Főtér:
28 db platán
5. József A. utca: a) páros oldal: 19 db gömbakác
b) páratlan oldal: 14 db gömbakác
6. Liszt F. tér:
a) 3 db vadgesztenye
b) 2 db idős platán
c) 2 db fiatal platán
7. Posta előtti park: 2 db vörös fenyő
(Fő út 41.)
4./ A képviselő-testület továbbá úgy határoz, hogy védett értékként minősíti a településen
található szobrokat, székely kaput, emlékműveket, emléktáblákat, artézi kutakat, egyéb
kutakat, valamint a vasúti őrházakat. (a rendelet 1. számú melléklete szerint)
5./ A képviselő-testület továbbá felkéri Vörös Sándor polgármester urat, hogy a Zrínyi u. 12.
sz. alatt található épület fenntartóját keresse meg levélben, hogy a fenti iskola épületével
kapcsolatos eljárás kimeneteléről adjon tájékoztatást. Az eljárás lezárását követően
szükségesnek tartják visszahelyezni a védett épületek körébe.
6./ A képviselő-testület felkéri Nagy Erzsébet aljegyzőt, hogy küldjön a helyi védettséggel
kapcsolatos tájékoztató levelet a V1 és V2 kategóriába tartozó ingatlantulajdonosok részére.
7./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Szombati Gyula építészeti tanácsadó
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a helyi építészeti örökség
védelméről szóló rendelet-tervezet elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012. (VIII.30.) rendeletét a helyi építészeti
örökség védelméről
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

b) Javaslat az ÁSZ vizsgálat kapcsán felmerült hiányosságok
orvoslására
Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az Állami Számvevőszék 2011. évben pénzügyi témában ellenőrzést végzett az
önkormányzatnál. Az ellenőrzés a 2007-2011. időszakot vizsgálta. Az ellenőrzési jelentést
2012. évben kaptuk meg, amelyben a számvevők négy pontban fogalmazták meg a
hiányosságokat és intézkedési terv készítését írták elő. A terv és az általuk kért anyagok
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elkészültek, valamint február hónapban megküldésre is kerültek. A számvevőszék az
intézkedési tervet nem hagyta jóvá, annak átdolgozását kérte. A napirendet az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el
javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Február hónap folyamán a testület tárgyalta az intézkedési tervet, s elfogadta. Az ÁSZ kérte
annak módosítását. A jelenlegi intézkedési terv részletesebb, határidőket, leírásokat,
felelősöket tartalmaz. Az ÁSZ jelentése alapján a likvid hitel átütemezésére vonatkozó
információk beszerzése megtörtént, s ennek alapján javasolja a jelen forma megtartását. Az
intézkedési tervet a bizottság elfogadásra 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 az alábbi határozatot
hozták:
264/2012. (VIII.29.) sz.Kt.h.
ÁSZ jelentéshez kapcsolódó
módosított Intézkedési terv
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az Állami
Számvevőszék 1223 sorszámú jelentéséhez kapcsolódó módosított Intézkedési tervét a
melléklet szerint jóváhagyja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Állami Számvevőszék (Domokos László) 1364 Budapest, Pf. 54.
- Vörös Sándor polgármester úr
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

c) Javaslat Bölcsőde BM önerő pályázat benyújtására
Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az elmúlt ülésen tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a bölcsőde pályázatot elnyertük,
önerőt lehet igényelni a Belügyminisztérium keretéből. A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Korábbi döntésünk alapján a pályázat benyújtását javasolja a bizottság. A megkötött
támogatási szerződés alapján az összegek pontosítására került sor. A határozati javaslatot
elfogadni javasolja a bizottság.
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Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a Bölcsőde BM önerő
pályázatának benyújtásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
265/2012. (VIII.29.) sz.Kt.h.
BM önerő igény benyújtása a
DAOP-4.1.3/B-11-2012-006 számú
Bölcsődei pályázathoz
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-4.1.3/B11-2012-0006 számú, „Bölcsődei Ellátást Nyújtó Intézmény Infrastrukturális Fejlesztése és
Kapacitásának Bővítése Dunavecse Városában” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó BM
önerő támogatási igényt kíván benyújtani az alábbiak szerint:
Pályázat főösszege: 147.558.341 Ft
Támogatás összege: 140.180.424 Ft
Önrész összege:
7.377.917 Ft

2./ A képviselő-testület felkéri Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezetőt, hogy az önrész
2012. évet érintő összegét tervezze be az idei költségvetésbe.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester úr
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

d) Javaslat az ÖNHIKI pályázat benyújtására
Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az előzetesen már elhatározott ÖNHIKI pályázaton való indulás feltétele, hogy a képviselőtestület a csatolt 3/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti jegyzőkönyv kivonatban foglaltakkal
megegyező tartalmú határozatot hozzon, nyilatkozzon az ott felsoroltakról. A mellékelt
anyagban kiemelésre került a javasolt szövegrész, illetve kitöltésre kerültek a kért adatok. A
napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A tervezett működési hitelünk rendezése érdekében a pályázat benyújtását javasolja a
bizottság, az előírások alapján. A nyilatkozat aláírására javasolja felhatalmazni a polgármester
urat, a mellékletben szereplő adatokra vonatkozólag.
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Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az ÖNHIKI pályázatának
benyújtásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
266/2012. (VIII.29.) sz.Kt.h.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból
származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására.
2./ Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról,
és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
-

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 72.000 ezer forint összegű bevételt tervezett.
Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 18.634 ezer forint
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

e) Dunavecse, Fő út 24. sz. alatti társasház hasznosításának
megvitatása
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Vörös Sándor polgármester úr
A múlt évben döntöttünk arról, hogy a Fő út 24. sz. alatt lakásnak a hasznosítása abban a
formában nem a legjobb, mint ahogy akkor történt. Azóta törekedtünk arra, hogy ha a
lakóknak lejár a szerződésük, akkor ne módosítsuk, valamilyen módon hasznosítsuk. Első
lépés az volt, hogy társasházzá nyilvánítottuk az épületet. Elérkezett az a pillanat, amikor is
több mint a fele üres a háznak, ezért valamint kezdeni kell az épülettel. A napirendet az
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Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy
mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Elkészült egy lakásnak a forgalmi értékbecslése. Ennek az egy lakásnak - próbaként –a
meghirdetésére kerül sor. Elég magasnak találta a bizottság az értékbecslésben szereplő árat,
ahhoz képest, amilyen állapotban, illetve környezetben van. Ennél olcsóbban értékesíteni nem
lehet. A bizottság javasolja, hogy ezen az áron meghirdetésre kerüljön a lakás, valamint a
jelenleg bentlakókkal folyjon tárgyalás az esetleges vásárlás érdekében.
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:
267/2012.(VIII.29.) sz. Kt.h.
Dunavecse, Fő út 24. szám alatti
önkormányzati társasház hasznosítása
Határozat
1.) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dunavecse, Fő út
24. 1/6. szám alatti 686/A/6. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítésére az
előterjesztésben foglaltak szerint pályázatot ír ki.
Felelős: Nagy Erzsébet aljegyző
Határidő: azonnal
2.) Felkéri a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a bérlőkkel az esetleges vásárlás
érdekében.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15.
3.) A határozatról értesülnek:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző
f) Javaslat a Finanszírozási terv aktualizálására
Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az Állami Számvevőszék 2011. évben ellenőrzést végzett az önkormányzatoknál. Az
ellenőrzési jelentésben foglaltak szerint az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának középtávú
biztosítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében be kell mutatnia a képviselő-testületnek
félévente legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási
tervet, a források számszerűsített megjelölésével. Az intézkedési tervben ezt a
kötelezettségünket meg is jelenítettük, ennek megfelelően az elkészült finanszírozási terv
aktualizálását elkészítettük. A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az ÁSZ vizsgálat javaslata alapján a testületet tájékoztatni kell a finanszírozás várható
alakulásáról. Ennek eleget téve készült el a finanszírozási terv, mely csak becsült adatokat tud
tartalmazni, pont azért mert a jövőre vonatkozóan nincsenek információink. Ennek a
vizsgálatnak, jelentésnek eleget téve a tervnek az elfogadását javasolja a bizottság.
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:
268/2012.(VIII.29.) sz. Kt.h.
ÁSZ jelentéshez kapcsolódó Finanszírozási
terv módosítása
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az ÁSZ
jelentéshez kapcsolódó Finanszírozási terv módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Állami Számvevőszék 1364 Budapest, Pf. 54.
- Vörös Sándor polgármester úr
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy a következő,
testületi ülés 2012. szeptember 26-án lesz.
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, ezért Polgármester úr a nyílt ülést 17,00 órakor
bezárta, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény értelmében, a továbbiakban zárt ülésen
folytatták munkájukat.
Kmft.

Vörös Sándor
polgármester

Nagy Erzsébet
aljegyző
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