Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
60-2/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2012. február 8-án /19,00-20,00) megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Aranyi János Gábor, Banyári
István, Matula Jánosné és Vasaji László Arnold képviselők (6)
Távol maradt (igazoltan):
Halászné Kovács Éva képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző, Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Kerekné
Markovits Julianna óvodavezető, dr. Pándi Ottó Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és Szociális
Intézmény vezetője, Aranyi Ágota intézményvezető, Tóth Emese bölcsődevezető, Vass Imre a
Városgazdálkodási Bizottság külső tagja, Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső
tagja, Erdélyi László Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja
Meghívottak:
Szombati Gyula Integrál Építész Kft.
Szilágyi Miklós Apostag
Borbély Lajos Kék Duna Népdalkör képviselője
Molnár Gyula Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője
Braun Beatrix Jobbik Magyarországért Alapszervezet 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 Aranyi János Gábor képviselő és
Banyári István képviselő 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.) Javaslat a főépítészi, városgazdai tevékenység ellátására
3.) A helyi civil szervezetek beszámolója tevékenységükről, a
kapott támogatások felhasználásáról
4.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása,
és a költségvetési rendelet megalkotása
5.) Javaslat az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának átvizsgálására

6.) Egyéb ügyek
a) Javaslat a Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő SZMSZ-nek
módosítására
a.a) a bölcsőde szakmai programjának módosítására a korai
fejlesztés tükrében
a.b) a Szakrendelő szervezeti felépítésének tükrében
b) Szóbeli előterjesztés környezetvédelmi ügyekben
c) Tájékoztatás a 2409 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
d) Javaslat Kopjafa állítására
e) Javaslat „Belterületi utak fejlesztése Dunavecse városban” című
pályázat módosítása
f) Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására
g) Hitelfelvételi korlát meghatározása 2012. évre
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.
A nyílt ülés után zárt ülésre került sor.
1./ Napirend:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett
intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Vörös Sándor polgármester úr
Lejárt határidejű határozat nem volt.
A két ülés közötti eseményekről engedjétek meg, hogy pár szót szóljak:
- Az elmúlt ülésen hoztunk határozatot a Dunamelléki járás kialakításával kapcsolatban,
január 26-án Jegyző Asszonnyal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban jártunk a
közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár hölgynél. A helyettes államtitkár
hölgy meghallgatott bennünket, a határozatunkat átvette és ígéretet tett, hogy levélben
értesíteni fog bennünket a döntésről.
- A bölcsődei pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szólítottak föl bennünket, melyet
határidőn belül pótoltunk.
- Hóeltakarításra a szerződést hosszabbítottunk a Mezőgazdasági Zrt-vel, a képviselő-testület
tavaly elfogadott díjai alapján.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a szerződés meghosszabbításával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
17/2012. sz. (II.08.) Kt. h.
Hóeltakarítási munkálatokra szerződés
megkötése
Határozat
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1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Dunavecsei
Mezőgazdasági ZRt-vel kötött hóeltakarítási munkálatokra kötött határozott idejű szerződését
2013. március 15-ig terjedő időszakra meghosszabbítja.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést kézjegyével lássa el.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

Vörös Sándor polgármester úr
- Január 30-án civil fórum volt a könyvtárban. Az új civil törvény tükrében tájékoztattam a
változásról a megjelent szervezetek képviselőit. Kértem, hogy a pályázati adatlap kitöltésekor
a szervezet teljes költségvetését tüntessék fel, az adatlap benyújtásának körülményeit
megbeszéltük.
- Zarándokút megbeszélésen, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnál vettem
részt. Az önkormányzati társulás szeretné elérni, hogy kiemelt projektként kezeljék a
fejlesztést és így adjuk be kérelmünket. Szeretnénk elérni, hogy kiemelt állami fejlesztés
legyen a zarándokúttal kapcsolatos fejlesztés. Ha nem jön össze, akkor simán pályázati úton
kell benyújtani. Azért jobb a kiemelt, mert akkor nem kell költségvetést, terveket előre
készíteni, csak akkor, ha megkapja a kiemelt státuszt. Egy probléma van, hogy ezen az úton
Kalocsa Önkormányzata önállóan is elindult és nagyságrendben 1 milliárd forintos pályázatot
szeretne beadni és ők is a kiemelt státuszra vágynak. Szeretném kérni a testületet, hogy
hozzunk egy olyan határozatot, hogy a Konzorciumban a zarándokút fejlesztése pályázaton
részt vegyünk a Fő tér felújításával kapcsolatosan. Ha tudni fogom a konkrét összegeket, be
fogom a testület elé terjeszteni.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a
zarándokút fejlesztése című pályázaton részt vegyünk?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
18/2012. sz. (II.08.) Kt.h.
Zarándokút fejlesztése
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy csatlakozik a
Konzorciumhoz a zarándok fejlesztési projektbe bekapcsolódik dunavecsei helyszínekkel a
Petőfi tér, valamint a Hősök tere 1/1 hrsz-on lévő önkormányzati parkok felújításával a
zarándokút fejlesztése projekt eszmei és látványvilágához kapcsolódóan.
2./ A képviselő-testület támogatja, hogy a projekt tervet a konzorcium vezetője kiemelt
projektté nyilvánítsa, amennyiben ez nem lehetséges részt kívánunk venni a korábbi
zarándokút fejlesztését érintő pályázatban, mint helyszín, mint partner.
3./ A pontos önerő mértékét a részletes projekt költségvetés során külön határozatban dönti el
a képviselő-testület.
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4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
Vörös Sándor polgármester úr
- Elindult a közmunkaprogram, de még nem teljesen. A múlt évben egy kormányhivatali
szakértőnél már elő kellett adnunk vizsgajelleggel, hogy mit gondolunk. Természetesen már
húztak és átalakították a gondolatmeneteinket, egy újabb lépcső történt, külső szakértőt kértek
föl egy hódmezővásárhelyi főiskolai tanárt. Ennek következő lépésén a holnapi napon
ismételten számot adunk a tudásunkról és a szakértőnek a felvetett problémáról választ kell
adni. A közmunkaprogramban vagy egy olyan eszköz, ami 1 millió forint feletti értékű, ha
támogatják a mezőgazdasági projektünket arra árajánlatokat fogok bekérni és a képviselőtestület elé fogom hozni.
- Az Állami Számvevőszék megküldte az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről
készült jelentés tervezetet. A bizottsági ülésen elmondtam, hogy költségcsökkentési
intézkedéseket, azaz kibontakozási programot kell elfogadtatnom a képviselő-testülettel.
- A KFKI Zrt-vel kapcsolatban kaptunk feladatot, az ügyvéd úrral többször beszéltünk a
témáról a javaslata alapján elkezdtünk egy vonalat, nem javasolja semmisnek venni a
szerződést, mert olyan a szerződés, hogy erre nem nagyon van módunk. Ráadásunk nem
írhatjuk azt, hogy nem tett semmit a szerződés szerint, mert igenis szerződés szerinti
magatartás tanúsít valamilyen szinten, mert mindig jönnek, mindig szerelnek. Ahogy
elküldtük a határozatot abban az esetben, azon a napon elkezdték a hibákat kijavítani. Az
ügyvéd úr azt mondta, hogy van a szerződésnek melléklete, ami ránk nézve kedvezőbb, mert a
havi díj pár száz forinttal olcsóbb. Azt megtehetjük, hogy van egy üzembehelyezési
jegyzőkönyv, amit ne írjunk alá, ameddig a hibalistába szereplő dolgok nincsenek kijavítva.
Banyári István képviselő úr
Amiről beszélünk december 31-én alá lett írva.
Vörös Sándor polgármester úr
Az iskolában nem tudták megoldani a fax kérdését, ezért kértek egy beválasztó számot az
iskolához, hogy ezzel a faxkérdést megoldják. Ezt meg is csinálták és ennek a havi díját
átvállalták, illetve ezzel csökkentették. Ezért van új melléklete a szerződésnek.
Banyári István képviselő úr
Nem vagyok jogász, de az ügyvéd úrral nem értek egyet. Olyan nincs, hogy egy szerződést
nem lehet felbontani. Arról nem is beszélve, hogy sok helyen lehet támadni. Be kell vonni egy
szakértőt, aki megállapításait leírja. Egy ügyvéd akkor is küldhet felszólítást, ha a
szerződésben foglalt dolgokat nem csinálták meg. A másik megállapításom az, hogy megint
aláírtunk egy olyan szerződést, amit megint nem vizsgált meg az ügyvédünk.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
A levél így ment el az ügyvéd úrnak, ahogy mondtad. Én így írtam meg szó szerint. Annyit
mondott, hogy a korábbi szerződés számunkra nem kedvező és akkor kellett volna kikötni
olyan szerződésbontási dolgokat, amiről most beszélünk.
Banyári István képviselő úr
A szerződést is vagy megkötbérezem az alvállalkozót, ha ilyen munkát végez, vagy pedig
levonom a vállalási díjából. Nem kell szerződést módosítani, csak azt mondom, hogy nem
fizetek nektek csak x összeget és ehhez nem kell ügyvéd. Szakértővel átnézettük, aki
elmondta, hogy nem megfelelően végezték a bekötéseket. Továbbra sem mutatják a
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hívószámot a készülékek, bekötettek plusz költségbe ISDN vonalakat. Én személyesen kérni
fogom az ügyvéd urat, hogy írja meg a levelet.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A KFKI ZRt. értékesítési menedzsere levezette, hogy mennyi lesz a költségcsökkenésünk.
Érdemes volna megnézni, hogy tényleg csökkent-e a költségünk ezzel a beruházással. Vissza
kellene állítatni a központban a hívószám kijelzést.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
A két ISDN vonal díja 16.000 Ft-ba van darabonként. Ennek fejében 8 darab 6.000 Ft körüli
értékű vonal lett lemondva.
Banyári István képviselő úr
Kettő darab ISDN vonal van a hivatalban, plusz 1 darab ISDN vonalat bevezetettek a
szakrendelőben. Azt nem számoltuk, hogy az iskolába felraktunk egy GPS-t, hogy
működjenek a riasztók, de még a könyvtár, kultúrház és az óvodák nincsenek megoldva. Nem
tudták megoldani azt, hogy egy normális analóg vonalat megoldjanak.
Kovács Péter alpolgármester úr
Az értékesítési menedzsere a cégnek addig, amíg meg nem győzte a testületet minden ülésen
itt volt. A vélemény az, hogy össze kellene írni a hibákat és hívjuk el az urat, szembesítsük a
problémákkal. Az tragédia, hogy a hivatalt nem lehet elérni.
Vasaji László Arnold képviselő
Egyetértek az Alpolgármester úr javaslatával, azzal a kiegészítéssel, ha megadott határidőig
nem csinálják meg a munkákat elvégeztetjük mással, kiszámlázzuk a részükre és szerződést
bontunk velük. Az a fontos, hogy lehessen telefonálni.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Azt gondoltuk, hogy ez a cég teremt egy olyan rendszert, ami tökéletesen működik és olcsóbb
is.
Banyári István képviselő úr
Olyan szerződést nem láttam az életemben, amire nincsenek határidők szabva. Ezzel a
szerződéssel akár 2028-ig is szerelhetnek, mert nincs benne határidő. Kérdezem, hol volt az
ügyvéd úr akkor, amikor ez a szerződés alá lett írva. Ezért lett foglalkoztatva jogász - erre
beleszaladunk megint ügyvéd mellett. A szerződést fel lehet bontani és akkor elmehetünk
pereskedni. A munkájukat meg kell szakértőztetni, és akkor el fogja bukni a pert. Ez olcsóbb
nem lett, mivel a dolgozók a saját költségükre telefonálnak hivatali ügyekben. Egyetértek
azzal, hogy az értékesítési menedzser jöjjön, szívesen végigmegyek vele az intézményeken,
megmutatnám a szerver szobát is.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslatom az, hogy a KFKI Zrt. értékesítési menedzserét meghívom egy bejárásra a jövő
hétre.
A képviselő-testület tagjai egyhangúan egyetértettek a javaslattal.
A vásártérrel kapcsolatban megkezdtük az ügyintézést. Nagyon nehéz volt elérni, hogy a
főállatorvos úr elérjen idáig. Megnézettem vele a területet, elmondta az igényeit. Jelezte, hogy
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nem is nekik vannak itt elvárásaik, hanem az ÁNTSZ-nek. Az illetékes ügyintézővel
felvettem a kapcsolatot és egy-két napja megküldte a törvényi hivatkozást. Az én
olvasatomban WC és vízvételi lehetőségek vannak, azt javaslom, hogy a főállatorvos és az
ÁNTSZ által elmondott dolgokra készítünk egy iránymutatást, hogy kb. mennyibe kerülne.
Ha tudni fogjuk tételesen, akkor a képviselő-testület elé tárjuk, hogy mennyi lesz a költsége.
Azt gondolom, hogy nem egy nagy költsége van, mindenképpen költségvetést fogunk
készíteni és beterjesztjük a következő ülésre.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A civil fórumon elhangzott, hogy szervezetek hozzanak a cégbíróságtól igazolást. Elhangzott,
hogy ez nem kerül pénzbe. A hivatalnak van egy programja, amit megvásároltunk. Kérdésem,
hogy van-e lehetőség a lekérdezésre?
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Igen, van rá lehetőség.
Vörös Sándor polgármester úr
Azért van szükség az igazolásra, mivel szigorították a civil törvényt.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e még kérdés a
napirenddel kapcsolatban?
Kovács Péter alpolgármester úr
Nagyon elégedett vagyok a közmunkások teljesítményével, mert a környező településeken
nem voltak így letisztítva a hótól a járdák, mint nálunk. Azt gondolom, hogy a pozitívumot is
észre kell venni.
Vörös Sándor polgármester úr
Az év folyamán nagyon nehéz lesz elkülöníteni a közmunkásokat, mert a településünkön négy
különböző szervezetnél lesznek közmunkások. Gyakorlatilag az összes embert be fogják hívni
közmunkára. Négy szervezetnél lesznek közmunkások, tavasztól a mieink egységes
munkaruhába lesznek.
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 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat
és határozathozatal nélkül tudomásul vették.
2./ Napirend:
Javaslat a főépítészi, városgazdai tevékenység ellátására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság
Vörös Sándor polgármester úr
Az összevont bizottság egybehangzó javaslata alapján Szombati Gyula kunszentmiklósi
építész, 80.000 Ft-os ajánlatát fogadta el. Az építész a tevékenységét 2012. március 1-jével
kezdi meg.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
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A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
19/2012. sz. (II.08.) Kt.h.
Főépítészeti, városgazdai tevékenység ellátása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy Dunavecse
város területén felmerülő építészeti feladatok ellátására építészeti tanácsadói munkakört
létesít. A munka elvégzésével megbízza az Integrál Építész Kft-t (képviselője: Szombati
Gyula építészmérnök, székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Baksay S. u. 28., adószáma:
14066780-2-03).
2./ Felkéri a Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, hogy a megbízás díjával, 80.000 Ft +
ÁFA/hó módosított költségvetést terjessze be.
3./ Felkéri Vörös Sándor polgármestert, hogy a megbízási szerződést kézjegyével lássa el.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Szombati Gyula építészmérnök 6090 Kunszentmiklós, Baksay S. u. 28.
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
3./ Napirend:
A helyi civil szervezetek beszámolója tevékenységükről, a
kapott támogatások felhasználásáról
Előadó: Az egyesületek, alapítványok vezetői
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Elöljáróban szeretném megköszönni a dunavecsei civil szervezeteknek, egyesületeknek, baráti
társaságoknak a 2011. évben végzett munkájukat. Azt gondolom, hogy nélkülük fekete-fehér
lenne a kulturális életünk, ők pedig színessé tudják varázsolni azt.
Az összevont bizottság minden egyes civil szervezetnek elfogadta a beszámolóját.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámolók
elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
20/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Duna-part Baráti Egyesület
beszámolója
Határozat
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1./ A képviselő-testület a Duna-part Baráti Egyesület 2011. évi tevékenységéről, valamint a
kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

90.000 Ft.
90.000 Ft.
96.200 Ft.
90.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Duna-part Baráti Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
21/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Római Katolikus Templomért Alapítvány
beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Római Katolikus Templomért Alapítvány 2011. évi
tevékenységéről, valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak
szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege:
Kiutalt összeg:
Bizonylattal elszámolt összeg:
Felhasznált támogatás összesen:
Különbözet:

80.000 Ft.
80.000 Ft.
79.998 Ft.
80.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Alapítvány a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Római Katolikus Templomért Alapítvány Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
22/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Kék Duna Népdalkör
beszámolója
Határozat
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1./ A képviselő-testület a Kék Duna Népdalkör 2011. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.

-

-

Megítélt támogatás összege
Kiutalt támogatás összege
Bizonylattal elszámolt összeg
Természetben elszámolt költség
Felhasznált támogatás összesen
Különbözet

282.000 Ft.
282.000 Ft.
205.425 Ft.
76.890 Ft.
282.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Népdalkör a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Kék Duna Népdalkör Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
23/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Dunavecsei Gazdakör Egyesület
beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Dunavecsei Gazdakör Egyesület 2011. évi tevékenységéről,
valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.

-

Megítélt támogatás összege
100.000 Ft.
Kiutalt támogatás összege
100.000 Ft.
Bizonylattal elszámolt összeg
Felhasznált támogatás összesen
Különbözet
100.000 Ft

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Dunavecsei Gazdakör Egyesület a kapott
támogatást a házi pénztárba befizette.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dunavecsei Gazdakör Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
24/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
beszámolója
Határozat
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1./ A képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi tevékenységéről, valamint a
kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege
Kiutalt támogatás összege
Bizonylattal elszámolt összeg
Felhasznált támogatás összesen
Különbözet

700.000 Ft.
700.000 Ft.
951.816 Ft.
700.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
25/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Dunavecsei Sportegyesület
beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Dunavecsei Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről, valamint a
kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.

-

-

Megítélt támogatás összege
Kiutalt támogatás összege
Bizonylattal elszámolt összeg
Természetben elszámolt költség
Felhasznált támogatás összesen
Különbözet

2.000.000 Ft
2.000.000 Ft
2.021.023 Ft
357.486 Ft
2.357.486 Ft
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Sportegyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dunavecsei Sportegyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
26/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
DVKE Egyesület
beszámolója
Határozat
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1./ A képviselő-testület a DVKE Egyesület 2011. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege
Kiutalt támogatás összege
Bizonylattal elszámolt összeg
Felhasznált támogatás összesen
Különbözet

200.000 Ft.
200.000 Ft.
200.201 Ft.
200.000 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- DVKE Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
27/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Petőfi Baráti Kör
beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Petőfi Baráti Kör 2011. évi tevékenységéről, valamint a kapott
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

-

Megítélt támogatás összege
60.000 Ft.
Kiutalt támogatás összege
55.745 Ft.
Bizonylattal elszámolt összeg
55.745 Ft.
Természetben elszámolt költség 1.405 Ft.
Felhasznált támogatás összesen 57.150 Ft.
Különbözet
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Petőfi Baráti Kör a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Petőfi Baráti Kör Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
28/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Dunavecséért Új Polgárőrség
és Bűnmegelőzési Egyesület
beszámolója
Határozat
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1./ A képviselő-testület a Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület 2011. évi
tevékenységéről, valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak
szerint fogadja el.

-

Megítélt támogatás összege
1.010.000 Ft.
Kiutalt támogatás összege
1.010.000 Ft.
Bizonylattal elszámolt összeg
995.721 Ft.
Felhasznált támogatás összesen 1.010.000 Ft.
Különbözet
14.279 Ft

2./ A képviselő-testület felkéri a
- Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület vezetőjét, hogy a
különbözetként kimutatott összeget a Polgármesteri Hivatal házipénztárában e
határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse be
- a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjét, hogy a különbözet
visszafizetéséről a következő testületi ülésen számoljon be.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
29/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Dunavecsei Gyöngyvirág Néptánccsoport
beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Dunavecsei Gyöngyvirág Néptánccsoport 2011. évi
tevékenységéről, valamint a kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak
szerint fogadja el.

-

-

Megítélt támogatás összege
Kiutalt támogatás összege
Bizonylattal elszámolt összeg
Természetben elszámolt költség
Felhasznált támogatás összesen
Különbözet

350.000 Ft.
309.336 Ft.
307.335 Ft.
2.001 Ft.
309.336 Ft.
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Néptánccsoport a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dunavecsei Gyöngyvirág Néptánccsoport Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
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A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
30/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Természeti Katasztrófák Kárenyhítési
Bizottsága beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák
Kárenyhítési Bizottság 2011. évi tevékenységéről, valamint a kapott támogatás
felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.
-

Megítélt támogatás összege
20.000 Ft.
Kiutalt támogatás összege
20.000 Ft.
Bizonylattal elszámolt összeg 100.000 Ft.
Felhasznált támogatás összesen 20.000 Ft.
Különbözet
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti
Katasztrófák Kárenyhítési Bizottság a kapott támogatást cél szerint használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottság Dunavecse
- Gazdálkodási csoport
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
31/2012.sz. (II.08.)Kt.h.
Violin Művészeti Alapítvány
beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Violin Művészeti Alapítvány 2011. évi tevékenységéről, valamint a
kapott támogatás felhasználásról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.

-

Megítélt támogatás összege
210.000 Ft
Kiutalt támogatás összege
210.000 Ft
Bizonylattal elszámolt összeg
210.000 Ft
Felhasznált támogatás összesen 210.000 Ft
Különbözet
0

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az Alapítvány a kapott támogatást cél szerint
használta fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Violin Művészeti Alapítvány 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 29.
- Gazdálkodási csoport
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4. Napirend:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása,
és a költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

Vörös Sándor polgármester
Az összevont bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetését és azt
elfogadásra javasolja. Javaslom, hogy fogadjuk el a bizottságok javaslatát.
Vörös Sándor polgármester úr
A fenti javaslatok után megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a
költségvetési rendelet elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták „Dunavecse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.09.) rendeletét a 2012. évi
költségvetésről” – mely rendelet teljes terjedelemben e jegyzőkönyvhöz csatolva van.

5./ Napirend:
Javaslat az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának átvizsgálására
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Felkérem Jegyző Asszonyt a napirend ismertetésére.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Szeretném kérni a Tisztelt testületet, hogy napolja el ezt a napirendet, azért mert november 1jéig kell megcsinálni az Esélyegyenlőségi Programot törvényi változások miatt.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a napirend elnapolásával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
32/2012. sz. (II.08.) Kt.h.
Önkormányzat Esélyegyenlőségi
Programja

Határozat

1./ A képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos döntését elnapolja a
törvényi változás időpontján túlra.
2./ Felkéri Nagy Erzsébet aljegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a jogszabályokat és változás
esetén az Esélyegyenlőségi Program módosítását, terjessze be.
3./ Ezen határozatról értesül:
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- Nagy Erzsébet aljegyző
6./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Javaslat a Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő SZMSZ-nek módosítására
a.a) a bölcsőde szakmai programjának módosítására a korai
fejlesztés tükrében
Vörös Sándor polgármester úr
Az Összevont Bizottság elfogadásra javasolja a bölcsőde szakmai programját és a szakrendelő
SZMSZ-ének módosítását.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatokat
hozták:
33/2012. sz. (II.08.) Kt.h.
A Bölcsőde Szakmai Programjának és SZMSZ-ének
módosítása a korai fejlesztés tükrében
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy
a) Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő SZMSZ-be a korai fejlesztést felveszi a bölcsőde
kibővített munkaköri rendjébe,
b) a Bölcsőde Szakmai Programját elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Tóth Emese bölcsődevezető
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető
- Vörös Sándor polgármester
a.b) a Szakrendelő szervezeti felépítésének tükrében
Vörös Sándor polgármester úr
Az Összevont Bizottság javasolja az előterjesztésben megfogalmazott nappali kórház
egészségügyi ellátási forma bevezetését és ehhez kapcsolódóan az intézmény szervezeti
felépítésének módosítását.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
34/2012. sz. (II.08.) Kt.h.
Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő
szervezeti felépítése
Határozat
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1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Dr. Kolozs
Gergely Szakrendelő SZMSZ-ét az alábbi módon módosítja
a) felveszi működési körébe a kórház nappali ellátása feladatot,
b) a rendelő akadálytalan működtetése érdekében a „gyógyintézetek működési rendjéről,
illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. §. (1) a)
pontja alapján vezető helyettesi státuszt, „ápolási igazgatói” munkakört létesít. Az ezzel járó
strukturális változásokat az intézmény szervezeti rendjében a Szervezeti és Működési
Szabályzatában módosítással rendeli el.
2./ Felkéri Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvost, hogy a Járóbeteg Szakrendelő alapító
okiratának fenti módon való módosítására az előterjesztést nyújtsa be.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Dr. Pándi Ottó intézményvezető
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető
- Vörös Sándor polgármester
b) Szóbeli előterjesztés környezetvédelmi ügyekben

Vörös Sándor polgármester úr
Az Összevont bizottsági ülésen Alpolgármester úr szóban előterjesztette
1. az ISD Power Kft. által a Dunaújvárosi 3657/3 hrsz-ú ingatlanra tervezett
hulladékhasznosító üzem létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében az alábbi
okok miatt fellebbezést a bíróság elé beadni nem célszerű, mert a közigazgatási határozat
meghatározza a környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit. Meghatározza azokat a jogszabályokat, amelyek az
emisszió, zaj- és porhatás, valamint az ipari szennyvízzel kapcsolatban a határértékeket
korlátozzák. A közigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadását aggályosnak
találhatjuk, hiszen a határozat érdemi részében jogszabálysértést találni nem lehet. A per
várható költségei kiszámíthatatlanok, mert bár az önkormányzat illetékmentes, de egy
esetleges igazságügyi szakértő kirendelése beláthatatlan költségeket hozhat maga után.
2. Az ISD Kokszoló Dunaújváros 337 hrsz. alatti kokszoló kemencékre és az ott folyó
kokszgyártási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye tárgyában
hozott közigazgatási határozat megtámadását szintén nem javasolja, hiszen a határozat
meghozatalánál a dunavecsei írásbeli észrevételeket figyelembe vették. Illetve egy több
évtizede működő rendeltetésszerű működésű üzem működését, amennyiben továbbra is
betartja a környezetvédelmi előírásokat, nem kívánjuk megakadályozni.
Az 1. és 2. ügyben összességében az a javaslatom, hogy minden környezetvédelmi ügyben
összefoglalva kellene eljárni, hiszen Dunavecse városára a Dunaújváros felől érkező levegő,
vízi, földi szennyeződések együttesen jelentkeznek. Továbbá a védekezést olyan szakmai
fórumokra,
környezetvédelmi
szövetségekhez
kellene
irányítani,
ahol
a
környezetvédelemmel, mint komplex feladattal, nagy szakértelemmel és elkötelezettséggel
foglalkoznak. A szakértelem biztosításán túl ezek a fórumok nagyobb nyilvánossággal
dolgoznak, mint egy település önkormányzata, ezért szélesebb a támogatói bázisuk is.
Mindezeken túlmenőleg az ügyek horderejét tekintve is túlmutatnak Dunavecse határain
ugyanúgy azok a költségek is, amelyek önkormányzatunkat terhelnénk adott esetben.
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Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat
hozták:
35/2012. (II.08.) sz. Kt.h.
ISD Power Kft. Dunaújváros
360057/10 hrsz. alatt tervezett
hulladékhasznosító üzem létesítése
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség határozatának felülvizsgálatát az ISD Power
Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3) a Dunaújváros 360057/10 hrsz. alatt tervezett
hulladék-hasznosító üzem létesítése ügyében nem kéri.
2./ Felkéri Kovács Péter alpolgármestert, hogy az ISD Power Kft. munkálatait kísérje
figyelemmel és a Képviselő-testületet tájékoztassa az ügy fejleményeiről.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Kovács Péter alpolgármester
- Dr. Szilágyi János ügyvéd
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat
hozták:
36/2012. (II.08.) sz. Kt.h.
Az ISD Kokszoló Környezethasználati
engedélye
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a KözépDunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatát nem
kívánja megfellebbezni. A Felügyelőség által elrendelt technikai mérőeszközök kihelyezését
támogatja.
2./ Kéri a mérési eredményekről való folyamatos tájékoztatást.
3./ Felkéri Kovács Péter alpolgármestert a kapcsolattartásra a mérést végző szervekkel és a
képviselő-testület tájékoztatására az eredményekről.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Kovács Péter alpolgármester
- Vörös Sándor polgármester
- Dr. Szilágyi János ügyvéd úr
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c) Tájékoztatás a 2401/9 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

Vörös Sándor polgármester úr
A novemberi testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az említett területet eladjuk. Az eladást a
Harsányi Ügyvédi Iroda közvetítette. Az adás-vételi szerződés aláírása megtörtént, ezek után
értesítettek bennünket, hogy a szerződés semmis, mivel jogszabály miatt kisajátítás jöhet csak
szóba, viszont azért az összegért, amit mi kértünk.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Polgármester úr elmondta a lényeget, hogy mindent aláírtunk, közben hoztak egy törvényt,
mely szerint csak kisajátítással lehet megoldani. A pénzt megkapjuk csak végig kell csinálni
az eljárást.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával?
A képviselő testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül
elfogadták a tájékoztatót.
d) Javaslat Kopjafa állítására

Vörös Sándor polgármester úr
Az Összevont bizottság megtárgyalta a napirendet és az a javaslata, hogy támogatja a Kopjafa
állítását. Március elején 5 fős ad-hoc bizottság (Városgazdálkodási Bizottságból 2 fő,
főépítész, állítatók) közösen kiválasztja a helyet.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
37/2012. (II.08.) sz. Kt.h.
Kopjafa állítás
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy támogatja a
Jobbik Magyarországért Mozgalom azon törekvését, hogy a „Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja” emlékére kopfaját állítson.
2./ Felkéri a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy az optimális helyszín kijelölését az
építészeti tanácsadóval és a állító szervezet képviselőjével a bejáráson határozza meg.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: Vasaji László Arnold képviselő

3./ Ezen határozatról értesül:
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- Vasaji László Arnold Városgazdálkodási Bizottság elnöke
- Szombati Gyula építészeti tanácsadó 6090 Kunszentmiklós, Baksay u. 28.
- Braun Beatrix 6087 Dunavecse, Petőfi u.

e) Javaslat „Belterületi utak fejlesztése Dunavecse városban” című pályázat
módosítása

Vörös Sándor polgármester úr
A képviselő-testület 2011. december 14-i ülésen hozott határozatot a Belterületi utak
fejlesztése Dunavecse városban című pályázat benyújtásáról. A pályázat író cég a határozat
módosítását kérte a határozat-tervezet alapján. Javaslom a határozat módosítását.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

38/2012. (II.08.) sz.Kt.h.
Belterületi utak fejlesztése
Dunavecse városban
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 415/2011. (XII.14.)
Kt. határozatát az alábbi módon:
-

A megvalósítási helyszínek helyrajzi száma: Dunavecse, Alkotmány utca (hrsz:
1139/2, 1174/26), Honvéd utca (hrsz: 1139/2, 251/1, 1149, 1139/a, 250/1)
A projekt megnevezése: „Belterületi utak fejlesztése Dunavecse városban”
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 202.463.380 Ft.
A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
bruttó 202.463.380 Ft.
Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10%-a, bruttó 20.246.338 Ft.
Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás.
A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 182.217.042 Ft.

2./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a DAOP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.
3./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

megbízza

Vörös

Sándor

4./ A képviselő-testület felkéri a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy a 2012. évi
költségvetésébe tervezze be.
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5./ Ezen határozatról értesül:
- MAPI Zrt. 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
- Vörös Sándor polgármester
- Gazdálkodási csoportvezető

f) Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására
Vörös Sándor polgármester
Javasolja, hogy abban a két témában járjon el a belső ellenőr, amit a normatíva teljes
egészében lefed.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

39/2012. (II.08.) sz.Kt.h.
2012. évi belső ellenőrzés
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a TÁMOP6.1.2/A-09 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Dunavecsén pályázat
pénzügyi elszámolása, valamint a 8-10 vállalkozás iparűzési adó ellenőrzését végezze el.
2./ Ezzel egyidejűleg a korábban hozott 9/2012. (I.25.) számú határozat hatályát veszti.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Lisztes-Tóth Linda 2373 Dabas, Tavasz u. 3.
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző

g) Hitelfelvételi korlát meghatározása 2012. évre
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat évente határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat saját
bevételének minősül:
1. a helyi adóból származó bevétel,
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2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
alapján adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
aktuális tőketartozása,
- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó
értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként
történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság
Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

40/2012. (II.08.) sz.Kt.h.
Hitelfelvételi korlát meghatározása 2012. évre
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az Áht. 29. §.
(3) bek. alapján, valamint a Stabilitási törvény 3. és 45. §.-a alapján a 2012. évben az
önkormányzat által kezdeményezett, adósságot keletkeztető ügyletből adódó fizetési
kötelezettség felső határát e határozat melléklete szerint elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Intézményvezetők
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Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülés 2012.
február 22-én lesz.
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény
értelmében a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat.
Kmft.

Vörös Sándor
polgármester

dr. Schindler Andrea
címzetes főjegyző
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