Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
60-1/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2012. január 25-én 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:
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző, Nagy Erzsébet aljegyző, 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:
Vizi Istvánné ágazatvezető KESZI Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálat
Urbán Istvánné ágazatvezető alapellátás

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 képviselő asszony és
Vasaji László Arnold úr 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
a) Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatási kérelme
2.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó
társulás keretében történő ellátásáról, az éves tapasztalatról
3.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó
elképzelések pontosítására, az éves kulturális terv elfogadására
4.) Tájékoztató a Dunavecse város turisztikai látogatottságáról.
5.) Egyéb ügyek

a) Javaslat a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjról szóló
26/2011. (XII.15.) számú rendelet módosítására
b) Határozati javaslat a Kék Víz program keretében a Dél-alföldi
Ivóvízminőségjavító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról
c) Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására a
MÁK észrevétele alapján
d) Javaslat a mezőgazdasági utak fejlesztésére
e) Tájékoztató „Dunavecse Város Járóbeteg Szakrendelő Központ
komplex kistérségi járóbeteg ellátási rendszerré fejlesztése” című
pályázat belső ellenőri jelentéséről
f) Tájékoztató a 2012. évi belső ellenőri normatíva változásáról
g) Javaslat a közoktatási intézmények beiratkozási rendjére
h) Javaslat a HÉSZ módosítására:
a) Javaslat a dunavecsei 1401 hrsz. HÉSZ övezeti
átsorolására
b) Javaslat a dunavecsei 1353 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő
hűtőházra
i) Javaslat a Dunamelléki járás kialakítására

Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 7 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
a) Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatási kérelme
Vörös Sándor polgármester úr
Kettő határozat volt, aminek most járt le a határideje. Az egyik a 399-b/2011. számú, a
Polgármesteri Hivatal technikai eszközeinek beruházása tárgyú, amely az adózással
kapcsolatos nyomtatási kérdés. Azt gondolom, hogy megoldottuk a problémát nem azzal az
elképzeléssel, ami korábban volt, hanem elmentünk tapasztalatcserére a solti
önkormányzathoz és ott kaptunk egy tippet, mi szerint ők a határozatok jelentős részét nem a
nyomtatóra küldik, hanem a fénymásolóra. Ennek a technikai feltételeit megteremtettük, így
gyakorlatilag csak csekket kell nyomtatnunk, az összes többi papír a fénymásolón keresztül
fog menni. Ez várhatóan jelentősen gyorsítja a határozatok kinyomtatását. Ezért úgy
gondolom, hogy ez a probléma megoldódott. Laporellós csekket fogunk nyomtatni, a
felszabadult mátrixnyomtatókkal. A kitöltött csekkek kérdése várhatóan ezzel megoldódik.
A másik határozatunk a 417/2011. számú, melyben a Getronics Kft. által végzett túlmunkával
kapcsolatos, melyet a mai nap zárt ülésen tárgyalunk.
A két ülés közötti eseményekről engedjétek meg, hogy pár szót szóljak:
- Nagyságrendileg 13 millió forintot kaptunk kettő jogcímen, az egyik az ÖNHIKI keretében
8,9 millió forintot, és kaptunk folyószámlahitel támogatást, ami 4 millió forint volt. Úgy
gondolom, hogy a támogatások jókor jöttek, egy kicsit enyhítették azt a problémát, ami a
szakrendelő beruházásával kapcsolatban keletkezett.
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- A katasztrófa védelem összehívott bennünket Kunszentmiklóson, arról van szó, hogy a
kunszentmiklósi Tűzoltóság nem fog tudni anyagi támogatás nélkül működni. Dunavecsére
vonatkoztatva 800 ezer forint összegű támogatást kérnek – lakosságszám arányosan a
vonulási területen. Elmondtam ezen a megbeszélésen, hogy más terülten is volt olyan
beruházás, amit nemcsak Dunavecse használ, ezzel az erővel mi is kérhetnénk pénzt.
Hivatalos választ nyilván levélben kell megtennünk.
- A kispesti bíróságon megkezdődött a telekrendezéssel kapcsolatos perünk. A szakrendelő
mellett ingatlanról van szó, amelyben tulajdonrészünk van és a használati megosztással
kapcsolatban kezdődött a per. Most látszik, hogy nehéz dolgunk lesz, mert az észérvek mellett
nagyon sok érzelmi szál van – elsősorban a bentlakók részéről van – de a tulajdonostársak egy
része pozitívan áll a dologhoz. Ezzel kapcsolatosan újabb rajzot kell készíteni, - de már nem
kell mérnökkel – az ÖTI vezetőjével megrajzoltatjuk és ez elfogadható lesz a bíróság
számára. Könnyű a helyzet, mert van egy földmérő által készített vázrajzunk és ahhoz kell
egy kerítést berajzolni.
- Kormányhivatal által szervezett konferencián vettem részt, ahol Tállai András államtitkár úr
és dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár tartott tájékoztatót. Az ülés hátralévő részébe több
olyan dologról is kell pár szót szólnom, ami az új törvények hatása, illetve azok a munkák,
amelyek az önkormányzatot fogják terhelni a közigazgatás, az önkormányzati rendszer
átalakításával kapcsolatosan. Pár dolgot emelnék ki az elhangzottakból. Figyelmünkbe
ajánlották a 353/2011. évi Korm. rendeletet, illetve több olyan rendelet is van, amely
december 30-án született és 2012. januárban hatályba lép – ami mind feladatot rak. Ez a
kormányrendelt az ország stabilitásával foglalkozik és van benne az önkormányzatokra
vonatkozó rész, amely a hitelfelvétellel kapcsolatos, ami befolyásolja a költségvetésünket.
Szummázva: csak fejlesztési hitelt lehet a jövőben felvenni vagy likvidhitelt, ami az éven
belül lejár. Elvileg működési célú hitelt nem lehet fölvenni, illetve használni az év során, ezt a
költségvetés tervezése során figyelembe kell venni.
Tájékoztatást kaptunk azokról a feladatokról, amelyek átszervezésre kerülnek – gondolok itt
az oktatásra, amiről pontos végrehajtási rendelet még nincsen. Érdekességként megjegyezték,
hogy az oktatás átszervezése során a szakszolgálati rendszer egyöntetűleg állami, illetve a
kormányhivatalok által szervezett megyei szervezetekbe fog működni. A logopédiára és a
korai fejlesztésre és a hasonló kategóriákra külön intézmény hálózatot fognak működtetni,
ami a szakértői bizottságokkal közös intézményben fog megvalósulni. Erről pontosat még
nem mondtak. Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár úr pár szót említett a járásokkal
kapcsolatosan. Megjelent a tervezet, illetve a vitaanyag a járási felosztással kapcsolatosan –
amit mi már észrevételeztünk. Számunkra nem a legideálisabb, viszont, ami számomra fontos,
hogy úgy nyilatkozott a helyettes államtitkár úr, hogy kormányablak az összes olyan városba
lesz, ahol okmányiroda működik, illetve aliroda van. Ez nagyon fontos, tehát várhatóan
kormányablak Dunavecsén működni fog. A kormányhivataltól érkezett hivatalosan is
megkeresés, mi elküldtük az ajánlatunkat a kormányablak működéséhez. Kettő ingatlant
ajánlottunk fel, az egyik a jelenlegi bölcsőde épülete – megjegyezve, hogy csak abban az
esetben, ha nyer a bölcsődei pályázat – a másik a jelenlegi okmányiroda és a mellette lévő
irodák. Ezzel kapcsolatosan választ még nem kaptunk.
- Sajnos a korábbi tervvel ellentétben jelentős csúszásban van a közmunkaprogram, mivel
nem lett meghatározva az országos keret – véleményem szerint. Lesz olyan program, ami 1-2
hónapot csúszik, lesz olyan, amelyik csak 1-2 napot. Sajnos minden bizonytalan és senki nem
tudja a pontos időpontot. Ez azért is probléma, mert az új önkormányzati törvényben kötelező
feladatként szerepel a közmunka megszervezése.
- Az idei évben az önkormányzat költségvetését teljesen új alapokra kell helyezni, ez azt
jelenti, hogy minden intézménynek külön elemi költségvetést kell készíteni. Minden
intézménynek külön adószáma és bankszámlaszáma lesz. Gyakorlatilag elkülönítetten kell a
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házipénztárt, könyvelést, stb.. kezelni. Ez azt jelenti, ahány intézményünk van, annyi
főkönyvet, beszámolót, ÁFA bevallást kell készíteni. Ez egyetlen problémát hordoz, egyetlen
egy intézményünk sem önállóan gazdálkodó. Ebben az esetben viszont a jogalkotó nevesíti,
hogy a Polgármesteri Hivatal gazdasági osztálya köteles a könyvelést végezni. Ez a tény az év
folyamán jelentősen nehezíteni fogja a gazdasági osztály munkáját és a leterheltségét. A
költségvetés lényegesen merevebb lesz így, mert amit elemi költségvetésben az egyik
intézményben beállítunk, az onnan nem mozdítható el. Maximum, ha hiánya van, azt
pótolhatjuk. Az OTP irányába megtettük a lépéseket, mert az adószámok, illetve
bankszámlaszámok létrehozása időhöz van kötve. Az adószámokat megigényeltük a múlt
héten, a bankszámla számok megkérése is folyamatban van.
- A következő dolog ugyancsak jogszabályváltozás, a képviselő-testület döntött arról, hogy a
szabálysértéssel kapcsolatos ügyintézést visszaveszi január 1-jétől. Az elmúlt évben társulás
végezte ezt a feladatot, az adott jogszabályok értelmében 2012. árpilis 15. napjától a
szabálysértéseket, már nem a helyi jegyző kezeli, hanem központilag fogják elbírálni, tehát az
önkormányzatok szabálysértési eljárása megszűnik. A törvény továbbá elrendeli, hogy az
önkormányzatok 2012. május 31. napjáig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzat
rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezéseit. Tehát, amiket meghatároztunk
büntetési tételeket, szabálysértési díjakat, ezeket 2012. május 31.-ig hatályon kívül kell
helyezni.
- Örömteli hír, hogy a bölcsődei és az Alkotmány - Honvéd utcai pályázatot határidőre
beadtuk.
- Az államtitkár helyettes úr kijelentette, hogy meg fognak szűnni a kistérségek és július
végéig azokat az önkormányzati társulásokat, és azokat a feladatokat, melyeket a települések
így láttak el, azoknak a sorsát újra kell tárgyalni, újra kell szervezni. Önkormányzati társulás
csak konkrét feladatra jöhet létre, semmiféle plusz normatívát nem fog a jövő évtől rá adni.
- A törvények és rendeletek hatályba lépése miatt rengeteg feladatunk lesz.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele az elhangzottakhoz?
Kovács Péter alpolgármester úr
A tájékoztatót hallgatva két dologhoz szeretnék hozzászólni, az egyik a tűzoltóság
támogatásának a kérdése, a másik a telekhasználat. Erősítsük meg, hogy nem vagyunk
hajlandóak hozzájárulni a kunszentmiklósi tűzoltóság fenntartásához, mivel a szakrendelő
fenntartásához mi sem kapunk sehonnan támogatást. Abban az esetben, ha a beruházáshoz és
a működtetéshez kapunk a kistérségben részt vevő önkormányzatoktól 60 millió forintot,
akkor hajlandóak leszünk elgondolkozni a kért 800 ezer forint támogatáson. A
telekhasználattal kapcsolatban, én megértem, hogy indulatokat vált ki az ott lakókban, csak
most erősnek kell lennünk, mert korábban engedményeket tettünk. Körülbelül 8-10 évvel
ezelőtt elkezdtük a telekmegosztási procedúrát, akkor olyan engedményt tettünk, amely
messze felül múlja a méltányosságot és a megértést. Aki nem tudja, 62 % tulajdonrészünk van
a lakóingatlanban, a telek egészének az 50-60 %-át kértük, a lakásból viszont nem kértünk
részt. Ennél jobb ajánlatot nem tehettünk volna, hisz az érték 20 %-át kértük a jelenlegi 62 %
helyett. Ezt a tulajdonosok nem fogadták el, mindig megfúrták, sőt azt szeretnék, hogy adjunk
évi 500 ezer forintot a működtetésre. Ez így nem megy, véleményem szerint nem kell
érzelgősnek lenni.
Vörös Sándor polgármester úr
Az alpolgármester úrnak volt egy javaslata, hogy a kunszentmiklósi tűzoltóság kérelmét ne
támogassuk. Ezt a kérdést szavazásra bocsátom, mert hivatalosan reagálnom kell a
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megkeresésre. Abban az esetben, ha a kunszentmiklósi tűzoltóság megszűnik, akkor a
dunaújvárosi tűzoltóság lesz a kijelölt.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért azzal egyet, hogy ne
támogassuk a kunszentmiklósi tűzoltóság támogatási kérelmét?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
1/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Kunszentmiklósi Tűzoltóság
támogatási kérelme
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzata úgy rendelkezik, hogy a Kunszentmiklósi Tűzoltóság
803.489 Ft-os támogatási kérelmét elutasítja.
2./ A tűzoltóságot a képviselő-testület 2012-ben támogatni nem tudja költségvetésének
likviditása megőrzése érdekében.
3./ Ezen határozatról értesül:
- dr. Farkasinszki Lóránt igazgató Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
- Bődi Szabolcs Kunszentmiklós Város polgármestere
- Vörös Sándor polgármester
- Irattár

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 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat
és határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2./ Napirend:
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás keretében
történő ellátásáról, az éves tapasztalatról
Előadó: KESZI vezetője és Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Köszöntöm a KESZI részéről megjelent két ágazatvezetőt. Még mielőtt a napirendbe
belekezdtünk kérdezném Önöket, hogy tudnak e már valamit arról, hogy jövő ilyenkor
hogyan fog működni az intézmény, azért kérdezem, mert vázoltam a kistérséggel kapcsolatos
problémákat.
Vizi Istvánné KESZI ágazatvezető
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Nem tudunk a változásról még semmit.
Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Tisztelt Jelenlévők! Tájékoztatom Önöket, hogy az Oktatási és Szociális Bizottság
megtárgyalta a KESZI beszámolóját, amit nagyon jónak értékelt, a szakágazatok területeiről
minden ellátott feladatról számot adott, egyedül a költségvetést nem érintette a költségvetési
zárás hiánya miatt. Azt mondta a vezető hölgy, hogy a költségvetési keretbe beleférnek –
valószínűleg – mint az elmúlt évben, tehát az önkormányzatunknak további kiadása nem lesz
ezen a területen. A munkájukat jónak értékeljük a beszámolót elfogadásra javasolja a
bizottság a képviselő társak részére. Az intézmény valamennyi dolgozójának további jó
munkát kívánunk és megköszönöm, hogy most is itt tudtak lenni.
Vörös Sándor polgármester úr
A térségben működik egy pünkösdista egyház által ellátott ellátás. Kérdésem, hogy van-e
kapcsolatuk a másik szolgáltatóval?
Urbán Istvánné KESZI alapellátás ágazatvezető
A tevékenységük indulásakor volt furkálódás, de már megvagyunk egymás mellett, tesszük a
dolgunkat: pelenkázunk, fürdetünk, bevásárolunk, injekciózunk, stb… és nem csak leülünk és
beszélgetünk.
Vörös Sándor polgármester úr
Írták a beszámolóban, hogy növekedtek az esetszámok, kérdésem, hogy ez csak a
csomagosztás miatt történt-e vagy más probléma miatt?
Vizi Istvánné KESZI ágazatvezető
Ez a tendencia 9 településen jellemző, de most már a módszertani központ kéri, ha
adományosztás van, akkor azt is csomagonként írjuk bele – ezért is növekedett ennyire.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
2/2012.(I.25.) sz. Kt.h
KESZI beszámolója
a szociális feladatok ellátásáról
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KESZI a szociális és
gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulásának 2011. évi beszámolóját az elvégzett
munkáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Sándor polgármester
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2./ Ezen határozatról értesül:
- KESZI Kunszentmiklós, Felsőszenttamás 8.
- Nagy Erzsébet aljegyző

3./ Napirend:
Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek, előkészítésére vonatkozó elképzelések
pontosítására, az éves kulturális terv elfogadására
Előadó: Vörös Sándor polgármester, Aranyi Ágota intézményvezető
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Ezek a rendezvények fontos színfoltjai a településnek, valamilyen szinten azt gondolom, hogy
szükségesek. A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem a
bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Az Oktatási és Szociális Bizottság a napirendet megtárgyalta, az előző évhez hasonlóan a
tavaszi rendezvényeknek a Kalevala-est és a Március Idusa rendezvénynek az
intézményvezető által kért 170.000 Ft-ot javasolja biztosítani az önkormányzat részéről a
feladat ellátásra. További rendezvényeknek a költségvetését, költségkihatását szintén az előző
évhez viszonyítva szeretnénk majd javasolni elfogadásra mégpedig úgy, hogy egy keretet
kapjon az intézményvezető és saját belátása szerint bontsa fel a különböző rendezvényekre,
melyeket előjegyzett. Az előjegyzett rendezvények tulajdonképpen a településnek az időszaki
programjai, azon túl több önálló rendezvényt is jelöl, amiben térítéses előadókat hív és
gyakorlatilag jó lenne a saját lábon állást megvalósítani.
Vörös Sándor polgármester úr
Az intézményvezető által készített költségbecslés egy része kerül csak pénzébe az
önkormányzatnak, mivel a múlt évben is volt pályázati pénz, voltak támogatók. A tervezés
során ezeket a lehetőségeket is figyelembe fogjuk venni.
Banyári István képviselő úr
Én az intézményvezető által javasolt összeget állítanám be a költségvetésbe, mert arra nem
lehet számolni, hogy lesz vagy nem lesz támogatás az idén.
Kovács Péter alpolgármester úr
Azt, hogy mennyit állítsunk be, várjuk meg vele a költségvetés tárgyalását.

Vörös Sándor polgármester úr
Gyakorlatilag a bizottság javaslata is az volt, hogy a rendezvényekre beállítunk egy keretet és
abból gazdálkodik majd az intézményvezető. A keretet a költségvetés elfogadásakor
határozzuk meg.
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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:
3/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Éves kulturális terv
elfogadása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Vikár Béla
Művelődési Ház és Könyvtár városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó éves
kulturális tervét az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
Kalevala-est és a Március Idusa rendezvényekre 170.000 Ft-ot biztosít. Felkéri a gazdálkodási
csoportvezetőt, hogy 2012. évi költségvetést fenti összegben tervezze és terjessze be.
2./ A további rendezvények költségeinek véglegesítését pedig a költségvetés összeállítása
során tervezi meg, s egyösszegben hagyja jóvá.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Aranyi Ágota intézményvezető
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Vörös Sándor polgármester

Vörös Sándor polgármester úr
A képviselő-testület tagjai kértek árajánlatot a Dunamellék újság megjelenésével
kapcsolatosan, melyet mindenki meg is kapott. A költségvetés tervezés megkezdődött és az
intézményvezetővel úgy beszéltük meg, hogy a legkedvezőbbet fogjuk beállítani.

4./ Napirend:
Tájékoztató a Dunavecse város turisztikai látogatottságáról
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Bő egy évvel ezelőtt már elfogadtunk egy turisztikai, illetve egy fejlesztési tervet, amivel
kapcsolatosan tettünk lépéseket, melyek elsősorban megkeresések voltak. Digitális térképeket
készítettünk, amelybe be vannak húzva piros utak, hogy hol lehet körbe menni a településen.
Lehet látni a dokumentumból, hogy jelenik meg városunkban turista, viszont a
vendégéjszakák száma alacsony. Ez természetes, hiszen nincs olyan vendégház, ahol meg
lehetne szállni. A napirendet a Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta, felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a beadványt, egyetértett a benne leírtakkal és örömmel tapasztaltuk,
hogy ebben a témában is vannak javaslatok, észrevételek. Vannak javító szándékú javaslatok,
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melyek ezt a témát egy kicsit előbbre vinnék és a dunavecsei turisztikai látogatottságot egy
kicsit előmozdítanák. Két konkrét javaslat hangzott el a bizottsági ülésen, az egyik az
EuroVelo kerékpárútnak a Szalkszentmárton község határán a főút szélén egy tájékoztató
táblát helyezünk ki az 51. számú közút mellé. Ennek következtében a településre észak felől
közúton érkezők a kerékpárútra rá tudnak sorolni, ezáltal kihasználtabb lesz a kerekpárút,
tehát látogatottabb lesz, illetve a balesetbeszély is csökkenthető. A másik javaslat az volt,
hogy az EuroVelo kerékpárúton két helyen helyezzünk ki információs jelleggel táblákat, az
egyik tábla a Sport utca végén lenne elhelyezve, a másik pedig a Bagóvárnál. Erre a táblára
olyan információt helyeznénk el, amely egyrészt a szálláshellyel kapcsolatosak, másrészt a
kulturális és egyéb látványossággal kapcsolatosak. A kerékpárúton érkezőket tájékoztatná a
tábla, hogy a településen milyen látványosságok, látogatottsági helyek vannak, kitől lehet
információt és szálláshelyet kérni. A harmadik javaslat az volt, hogy keressük meg a megyei
múzeumot levélben a Petőfi múzeum finanszírozása érdekében. Ezáltal a múzeum
látogatottsága is nőne. Elhangzott, hogy meg kellene szervezni a múzeumnak a jobb
elérhetőségét, azáltal, hogy a táblára ki lesznek írva az elérhetőségek. Nincs jelenleg gond a
múzeum kinyitásával, csak szeretnénk ezt a terhet az intézményvezető válláról levenni, ezáltal
szélesíteni a lehetőségeket. A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője
Eddig a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz tartoztunk, meg volt a szabálya, hogy ki
vezethet tárlatot ki nem. Továbbiakban a Kormányhivatalhoz fog tartozni a múzeum, február
1-jétől nem tudom, hogyan leszünk nyitva. A másik része a dolognak személyes is, mert sok
esetben családi kikapcsolódás a múzeum, mivel takarítunk, füvet vágunk, karbantartjuk az
épületet.
Kovács Péter alpolgármester úr
A bizottsági ülés óta jutott eszembe, hogy a Bagóvár épületében van egy nagyon jó pince,
amely alkalmas bor és pálinka tárolására, valamint borozó kialakítására. Arra gondoltam
ezzel, hogy amikor jönnek a zarándokok, lehetne részükre tájjellegű borkóstoló programot
rendezni. A gazdákat meg lehetne keresni ezzel az ötlettel, biztos lenne jelentkező, aki 50-100
palackot lepalackozna erre a célra.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Azt tudni kell, hogy ez a tevékenység jövedéki engedély köteles, ezért csak olyan vállalkozás
csinálhatná, akinek van rá engedélye.
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:

4/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Turisztikai terv elfogadása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a
Városgazdálkodási Bizottság javaslatára az alábbi intézkedéseket teszi:
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a) Az 51. számú útról az EuroVelo kerékpárútra való csatlakozási lehetőséget tájékoztató
táblával jelzi. Felkéri a polgármestert a táblák elkészíttetésére és elhelyezésére
b) Az EuroVelo kerékpárúton tájékoztató-információs táblákat helyez el: Bagóvár felé és a
Sport utca végén, a város felé. Felkéri a polgármestert a táblák elkészíttetésére és
elhelyezésére
c) A Petőfi Múzeum nyitva tartásával és gondozásával kapcsolatban kérelemmel fordul a
fenntartó felé. Felkéri a polgármestert arra, hogy a Petőfi Múzeum fenntartóját keresse meg
azért, hogy a múzeum fenntartásához (fűnyírás, meszelés, karbantartás) és a működtetéséhez
(tárlatvezetés, hosszabb nyitvatartási idő) információt, hozzájárulást, támogatást kérjen.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
Határidő: 2012. április 30.
Levélírás: azonnal
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

5./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Javaslat a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjról szóló 26/2011. (XII.15.)
számú rendelet módosítására
Előadó: Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyező
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét,
hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Egy törvényességi észrevétel miatt került vissza a rendelet, egyelőre annyiban maradtunk,
illetve az a bizottság javaslata is, hogy folyamatban vannak a tárgyalások, egyeztetések, akkor
térünk vissza a témára, amikor tiszta lesz a dolog, mivel mi ragaszkodunk a korábbi
rendeletünkhöz. Nevezetesen arról van szó, hogy kifogásolták, hogy más a tarifa a
csatornázatlan területen – Faiskolai rész – és a csatornázott részeken. Ezt továbbra is az
indokaink alapján szeretnénk tartani.
Kovács Péter alpolgármester úr
Az a véleményem, hogy téves a megállapítása annak, aki ezt megkifogásolta, ugyanis nem
azonosak a feltételek. Akkor lenne diszkrimináció, ha azonosak lennének a feltételek.
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:
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5/2012.(I.25.) sz. Kt.h
A folyékony hulladék elszállításáért
fizetendő díjról szóló 26/2011. (XII.15.) számú
rendelet átvizsgálása
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a
folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjról szóló rendeletét átvizsgálja.
2./ A hatályos jogszabályok értelmében a szükséges intézkedéseket megteszi.
3./ Mivel a jogszabályok 2012. év elején folyamatosan módosulnak, ezért optimálisan 2012.
április 30-ig megvárja a hatályos szabályzásokat és a törvényességi felügyeleti szerv
véleményét. Felkéri a Jegyzőt ennek a figyelemmel kísérésére.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály 6000 Kecskemét, Deák F. tér
3.
- Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
- Vörös Sándor polgármester

Vörös Sándor polgármester úr
A talajterhelési adó mértéke 2012. február 1-jétől megváltozott, pontosabban a tízszeresére
emelkedett. Erről az érintetteket a kolleganők értesíteni fogják.

b) Határozati javaslat a Kék Víz program keretében a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő
átutalásának módjáról
Előadó: Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét,
hogy mondja el a bizottság javaslatát, de előtte Jegyző asszony szeretné kiegészíteni a
bizottsági ülésen elhangzott észrevételek miatt a napirendet.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Horváth Gyula Kecskemét Város Polgármesteri Hivatal ivóvíz projekt koordinátorától
megtudtam, hogy 2001-ben indult a projekt előkészítése, akkor a 201/2000. Korm. Rendelet
felsorolta az ivóvízminőség javító programban részt vevő településeket, ebben Dunavecse
nem szerepelt. Azért kellett bevonni a Dunamelléki településeket, mert rajtuk keresztül lesz a
szállítás. A programban, mint tulajdonosok veszünk részt. A más települések által befizetett
előlegek kerültek visszautalásra, Dunavecse nem fizetett, ezért nem kell utalnunk. Azonban a
mi átadó vízműveinken is lesz műszaki fejlesztés, mert mi is részt veszünk ebben a
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projektben. Hogy még is hogyan alakul a projekt? 2015. év végéig kell elkészülniük. 2012. év
második felétől indul a közbeszerzés, 2013-2014 elejétől elkezdődnek a kivitelezői munkák.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság a határozat tervezetet 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:
6/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt önerő átutalásának módjáról
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium Taggyűlésének 8/2011. (12.07.) TGY. Határozata alapján nyilatkozik arról, hogy
a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett
és fennmaradt önerő 70 %-át, 0 forintot, azaz Nulla forintot kéri utalni.
2./ Ezen határozatról értesül:
- „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
- Vörös Sándor polgármester
- Dr. Schindler Andrea c. főjegyző
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

c) Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására a MÁK
észrevétele alapján
Előadó: Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az 1. napirendi pontban vázolt változások azt fogják eredményezni, hogy az összes
intézményünknek módosítani kell az alapító okiratát, ugyanis szakfeladatrend változás is be
fog következni.
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét,
hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A magyar államkincstár a hozzá beérkezett Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát bejegyezni
nem tudta, mert a már régebben meghatározott szakfeladat rendje tartalmazott kiegészítő
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tevékenységeket. Ezeket kiemelve, az előterjesztésben szereplő módosításokkal javasolja
elfogadásra a bizottság a módosító indítványt.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Azért célszerű most megcsinálni, mert a kiegészítő tevékenységek a gazdálkodási szakterület
a szakfeladat a gazdálkodás javaslatára kiszerveződnek az alapító okiratból. Biztos
emlékeztek, már eddig is majdnem az összes intézmény alapító okiratát modernizáltuk,
mostanra naprakészek lettük, ez az utolsó ilyen simítás. Ezután a végrehajtási rendelet alapján
mindenhol meg tudjuk csinálni a szakfeladatok szétbontását.
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:
7/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítására a MÁK
észrevétele alapján
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A 4.pontban törli:
• „Az intézmény kiegészítő tevékenysége: „
• „Az intézmény állami feladatként ellátandó kiegészítő tevékenysége:”
• „890506
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
• 931201
Versenysport támogatása” szövegrészeket
A 4.ponton belül átemeli a szakfeladat rendjén belül, a 841906 alá:
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
562917
Munkahelyi étkeztetés
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403
Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások
890301
Civil szervezetek működési támogatása
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű
alapító okiratot elfogadja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert az alapító okirat aláírására,
s egyben felkéri annak a Magyar Államkincstár felé történő továbbítására.
4./ Ezen határozatról értesülnek:
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér
1. (Farsang Ferenc)
- Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző Dunavecse
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-

Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

d) Javaslat a mezőgazdasági utak fejlesztése című pályázat benyújtására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Vörös Sándor polgármester úr
A napirenddel kapcsolatban nem túl jó hírt fogok mondani. A bizottsági ülésen beszéltünk a
napirendről, akkor az-az állásfoglalás alakult ki, hogy a pályázatot beadjuk, mert ez egy
fontos cél, hogy a mezőgazdasági utakat tudjuk fejleszteni. A támogatás mértéke, illetve az
önerő viszonylag magas volt így is, mivel 25 %-ot igényelt az önerő. Nagyobb probléma az,
amire a pályázat író cég hívta fel a figyelmet, hogy a támogatás csak a nettó bekerülésre lehet
igényelni. Tehát az ÁFA összege önerőként fog jelentkezni pluszba. Összesen 25 + 27
százalék, azt gondolom, hogy ez akkora mérték, hogy nem szabad felvállalnunk. Végignéztük
a pályázói kört és csak olyan természetes személy lehet, akinek nincs adószáma, illetve olyan
egyesület adhatná be, aki közhasznú és ez a célja. Így nem javaslom a pályázat benyújtását.
Nagyon sajnálom, hiszen a bizottsági ülésen még támogató javaslat született.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy ne
nyújtsuk be a pályázatot?
8/2012.(I.25.) sz. Kt.h
„Mezőgazdasági utak fejlesztése” című pályázat
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a
„Mezőgazdasági utak fejlesztése” című pályázatot nem nyújtja be.
2./ A pályázat elemei között az önerő magas értéke és az ÁFA emelkedése az önkormányzat
költségvetésének likviditását veszélyeztetné, ezért a pályázatot benyújtani az
önkormányzatnak nem áll módjában.
3./ Ezen határozatról értesül:
- MAPI Zrt. (Uzsoki Tamás, Kulcsár Ilona) 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
- Vörös Sándor polgármester
e) Tájékoztató a „Dunavecse Város Járóbeteg Szakrendelő Központ komplex kistérségi
járóbeteg rendszerré fejlesztése” című pályázat belső ellenőri jelentéséről
Előadó: Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét,
hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
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A bizottság tárgyalta ezt az ellenőri jelentést és egyöntetű volt a véleményünk azzal
kapcsolatban, hogy ez az ellenőri jelentés nem igazán ellenőri jelentés, inkább a tényeknek az
összefoglalása. Konkrét megállapítások nem születtek. Tudomásul vesszük, de ez a fajta
ellenőri jelentés nem megfelelő. A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja, mivel a
projekt lezárásához szükséges.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslatom az, mivel a Vincent Auditor Kft. több témában is belső ellenőrzést végez
számunkra, ezért fogadjuk el a beszámolót és jegyezzük meg, hogy a következőkben
lényegesen alaposabb és színvonalasabb munkát szeretnék várni tőlük.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Én ezt szóban megteszem, hogy tájékoztatom őket.
Vörös Sándor polgármester úr
Rendben, javaslom, hogy Jegyző Asszonyt bízzuk meg, hogy a testület döntését tolmácsolja a
belső ellenőrzést végző cég felé.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül
elfogadta a tájékoztatót.

f) Tájékoztató a 2012. évi belső ellenőri normatíva változásáról
Előadó: Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Csökkenti fog a belső ellenzésre kapott normatívánk összege, így a korábban meghatározott
területeket nem tudják ebbe az összegben ellenőrizni. A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az első megjegyzésünk az volt a tárgyalás során, hogy az önkormányzat mikor elfogadta a
belső ellenőrzési tervet nem ezt a sorrendet fogadta el – ez volt az első megállapításunk.
Nagyon furcsa, hogy minden vizsgálatra ugyanakkora összeget szán, feladat ellátástól
független. Gondolkodóba estünk, hogy melyik ellenőrzési feladatokat tartsuk meg, melyik
fontos a számunkra, és milyen módon módosítsuk ezt a megbízást. Először szóba került a
TÁMOP pályázatnak a kihagyása, de mivel uniós pályázat és kötelező ennek az ellenőrzése,
ezért mellőzni nem tudjuk. A bizottsági ülés után Jegyző Asszony telefonon beszélt a belső
ellenőrrel, ezért felkérem, hogy tájékoztasson bennünket.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
A Vincent Auditor Kft-től a következő ajánlat érkezett: mivel a feladatok elvégzése a négy
feladat esetében számunkra ugyanannyi munkaóra és egyforma nehézség, kettőt válasszon az
önkormányzat. A harmadik a könnyített fizetési feltételeket figyelembe véve kevesebb
munkaórát úgy takar, ha az „adóhátralékok lebonyolítására tett intézkedések”-et vizsgálja a „8
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vállalkozás iparűzési adó ellenőrzése” helyett. Ez utóbbi amúgy sem lenne teljes körű, inkább
„elrettentést” nyújtana. A helyette felajánlott munka a fennmaradt normatíva és a felajánlott
70 ezer forint önkormányzati finanszírozás terhére megnyugtató képet adhatna arról, hogy a
Hivatal az adóhátralékok ügyeit megfelelően kezelte-e, illetve a jövőre nézve adhat segítséget
az esetleges hiányosságok pótlásának megmutatásával.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Azt hiszem az utólag felajánlott téma vizsgálatot elfogadhatjuk, bár nagyon furcsa, hogy amit
ő ajánl az kerül többe valójában, mint, amit mi kértünk. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az
ellenőrzés végeredményére.
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja
Nem a vállalkozásokat akarja vizsgálni, hanem magát a behajtást. Azért nem értek vele egyet,
mert ehhez ők nem kellenek. Erre meg van a megfelelő törvény, hogy aki nem fizet adót
milyen szankciókat alkalmazhatunk. Én azt javaslom, hogy 8 vállalkozást vizsgáljon át.
Vasaji László Arnold képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja
Kérdésem, hogy a nyolc vállalkozást ő választja ki, vagy mi is tehetünk rá javaslatot?
Kovács Péter alpolgármester úr
A véleményem az, hogy mi vagyunk a megrendelők, ezért mi diktálunk.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az a baj, hogy a kistérség által van megbízva a cég és igazán, amíg ez a cég végzi, addig
komoly munkát nem is várok el tőlük.
Vasaji László Arnold képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja
Kérdésem, hogy lehetne azt tennünk, hogy válaszlevélben megfogalmaznánk azt, hogy az
alábbi sorrendben kérjük elvégezni – és akkor leírjuk. Továbbá leírjuk azt a 8 vállalkozást is,
amibe kérjük ezt elvégezni.
Vörös Sándor polgármester úr
Arról van szó, hogy kevés a pénz amit kap, ezért úgy módosítanám, hogy az iskola
ellenőrzését vegye ki és a 8 vállalkozás helyett csináljon meg hét vállalkozás vizsgálatát.
Viszont a meghatározott pénzbe férjen bele.
Kovács Péter alpolgármester úr
Én azt javaslom, hogy egy ellenőrzést ne csináljon meg és férjen bele abba az összegbe, amit
a bizottsági ülésen javasol a bizottság.

Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Tehát akkor az iskola ellenőrzését kivettük, mert ki fog kerülni az önkormányzati hatáskörből
és a másik három vizsgálatot kérjük, úgy, hogy a normatíván kívül kap 70 ezer forintot és
oldja meg.
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
De nem ez volt az ajánlata.
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Nem baj, mi ezt kérjük.
Vörös Sándor 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:
9/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Tájékoztató a 2012. évi belső ellenőri normatíva változásáról
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési
tervét az alábbiak szerint fogadja el:
- 8 vállalkozás iparűzési adó ellenőrzése, Bruttó 70.000 Ft + 23.000 Ft
- TÁMOP 6.1.2/A-09 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Dunavecsén
pályázat pénzügyi elszámolása, Bruttó 177.800 Ft
- Karbantartó részleg, a meglévő karbantartói létszám szükségletének ellenőrzése, feladatok,
leterheltség, szervezettség, Bruttó 177.800 Ft.
2./ 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) Javaslat a közoktatási intézmények beiratkozási rendjére
Előadó: Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A bizottság a határozati javaslattal egyetért.

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:
10/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Közoktatási intézmények
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beiratkozási időpontja
Határozat

1./ A képviselő testület a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazása
alapján a beiratkozás időpontját 2012. március 5 – 9. között határozza meg.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatója
- Református Általános Iskola Igazgatója
- Százszorszép Óvoda vezetője

h) Javaslat HÉSZ módosítására:
a) Javaslat a dunavecsei 1401 hrsz. HÉSZ övezeti átsorolására
b) Javaslat a dunavecsei 1353 hrsz-ú ingatlanon létesítendő hűtőházra
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet a Városgazdálkodási Bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság tárgyalta a Dunavecse, Fő út 131. sz. alatt található, 1401 hrsz.-ú teleknek a
gazdasági övezetbe történő besorolását, az ingatlan tulajdonosa azért fordult ezzel a kéréssel
az önkormányzathoz, mert unios támogatásra szeretne pályázatot benyújtani. Jelenleg az
ingatlan Lkf3 besorolásban van, melyet Gksz2 övezeti besorolásra kért módosítani. Az építési
engedély kiadásra került, ő már beépítve vette meg ezt az ingatlant. Az ingatlanon
irodahelyiség és tranzit raktárhelyiség van, ezeket szeretné fejleszteni, illetve új munkahelyet
teremteni. A bizottság az övezeti besorolás módosításával egyetértett, azt a képviselő-testület
számára javasolja.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
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:

11/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Javaslat a dunavecsei 1401 hrsz. HÉSZ
övezeti átsorolására
Határozat
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1./ Dunavecse Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy
településrendezési tervben és HÉSZ-ben a 1401.hrsz-ú ingatlan övezeti besorolását a Lkf3-ról
Gksz2 övezeti besorolásra módosítja.
2./Felkéri a polgármestert, hogy a módosítási akaratról az Építészműhely kft (6000
Kecskemét, Wesselényi u 1.sz) tájékoztassa azzal, hogy a jelenleg folyó módosító
munkálatokban a döntés szerepelhessen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Sándor polgármester
3./ Ezen határozatról értesül:
- Véman Zoltán 6087 Dunavecse, Zrínyi u.
- Építészműhely Kft. 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.
- Vörös Sándor polgármester
- Kunszentmiklós Város Építési Hatóság Kunszentmiklós, Kálvin tér
b) Javaslat a dunavecsei 1353 hrsz-ú ingatlanon létesítendő hűtőházra

Vörös Sándor polgármester úr
A képviselő-testület egy része az említett ingatlanon helyszíni szemlét tartott. Egy nagy
értéket képviselő beruházást láttunk. A napirendet a Városgazdálkodási Bizottság is
megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság hosszasan tárgyalta a 1353 hrsz-ú ingatlannak a dolgát. Ezen a területen hűtőházat
szeretne a tulajdonos bővíteni, ami a HÉSZ-el nem ellentétes, mivel a beépítési százalékot
nem haladja meg, viszont városképileg aggodalomra adhat okot, ezért kérte a tulajdonos az
önkormányzat hozzájárulását. A vélemények megoszlottak, ezért szükségesnek éreztük, hogy
homlokzati rajzot kérjünk be a tulajdonostól – ezt megkaptuk. Továbbá szükségesnek láttuk,
hogy helyszíni szemle alkalmával megtörténjen a bejárás. Az utcáról nem sok minden látszik,
viszont az ingatlan belsejében egy hatalmas területet alakított ki a tulajdonos. Ezen a területen
szeretne egy hűtőházat bővíteni, megtekintettük a helyszínt, a gazdálkodási formát és a kultúr
állapotot. A kultúr állapothoz annyi kérésünk volt, hogy amikor majd a beruházás lezajlódik,
szeretnénk ismét egy helyszíni szemlét tartani. Kértük, hogy a kultúr állapot egy kicsit
magasabb szintre kerüljön. Meghallgattuk a pincében lévő hűtőknek a zaját, megállapítottuk,
hogy csendesen üzemelnek. A bizottság támogatja a hűtőház bővítését.
Kovács Péter alpolgármester úr
Én a bizottsági ülésen más állásponton voltam, a helyszíni szemle után megváltoztatom az
álláspontomat, tehát támogatom a bővítést.
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:
12/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Javaslat a dunavecsei 1353 hrsz-ú ingatlanon
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létesítendő hűtőházra
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy 1353.hrszú, 8655m2 területű ingatlanon tervezésre kerülő hűtőház építését támogatja, annak környezeti
illeszkedését biztosító helyi építési szabályok megalkotását (HÉSZ kiegészítő jellegű
módosítását) indokolatlannak tartja az alábbiak miatt:
a.) A hűtőház létesítése a város életében munkahelyteremtő, gazdálkodó, adónövelő
tényező,
b.) Az építmény homlokzata beilleszkedik a lakó övezetbe, ez a mérnöki munkarészeken
látszik és helyszíni bejáráson is látható,
c.) Az épület nagysága a földterület nagyságának beépíthetőségi százalékát nem meríti ki,
d.) Szakértővel konzultálva: az építményben feldolgozás, gazdasági tevékenyég nem
folyik, emiatt a HÉSZ-ben a lakó övezetből való átsorolása gazdasági övezetbe nem
szükséges.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kunszentmiklósi építési hatóságot és az
Építészműhely kft ( 6000 Kecskemét, Wesselényi u 1.sz) tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Sándor polgármester
2./ Ezen határozatról értesül:
- Építészműhely Kft 6000 Kecskemét, Wesselényi u 1.
- Tóth Arnold 6087 Dunavecse, Erkel u. 8.
- Kunszentmiklós Város Építési Hatóság Kunszentmiklós, Kálvin tér
- Vörös Sándor polgármester
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
El kell mondanom azt, hogy szerintem a városképbe nem illik bele, nyilván akadályt én se
szeretnék gördíteni a megvalósulás ellen. A munkahelyteremtés most a legfontosabb. Viszont
egy valamin el kell gondolkodnunk, ami nagyon szörnyű, hogy megépült ez az épület úgy,
hogy módosította a korábbi testület a HÉSZ-t mert ott egy utca lett volna. Ezért most teszek
arra javaslatot, hogy legyen főépítészünk. Megépülhetett ez a hűtőház úgy, hogy az utca
kellős közepére tette. Ezért gondolkozzunk el zárós határidőn belül azon, hogy legyen
főépítészünk, aki kapcsolatba lesz az építési hatósággal és tudni fogunk a hasonló esetekről.
Matula Jánosné képviselő asszony
Kiegészítésként szeretnék egy megjegyzést mondani, tudok a környezetemben három olyan
utcát, ami ki van jelölve, de szerintem abból sohasem lesz utca, ha az anyagi helyzetünket
nézem. Ezek az utcák a Nyár utca, Jókai utca és a Városkert utcára merőleges utca. Ilyen
tekintetben egy hasznos tevékenységet folytató épületnek a létrehozása – ami még
munkahelyeket is teremt – én ezt mindenképpen javaslom és támogatom. Kérdésem, hogy a
Jókai utcára ki tud e hajtani, mert az a fontos, hogy ne az Alkotmány utcára hajtson ki, amikor
megpakolja a teherautóit.

Kovács Péter alpolgármester úr
Az engedélyt az Alkotmány utcára kérte – amit meg is kapott. Viszont egyetértek a képviselő
úrral abban, hogy egyikünk sem építész és a jövőbe kell látnunk, mert egyszer csak megint
elindul az építkezés és kell egy olyan szakember, aki tanácsokkal lát el bennünket. A bejárás
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alkalmával megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a lakóházak között 1,5 hektáros területet
alakítottak ki.
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
A legnagyobb probléma abban rejlett, hogy nem vette figyelembe a HÉSZ-t a tervező és az
engedélyező. Nem az a szörnyű, hogy beépítette, hanem az, hogy nem tud róla az
önkormányzat.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Egyetértek az előttem felszólalóval, én is csak azért támogatom, mert elkészült, de a jövőben
hasonló kérést nem fogok támogatni. Én is támogatom a főépítész alkalmazását, de nem
főállásban. Javaslom, hogy kérjünk be három ajánlatot építészektől, akik vállalkozásban el
tudnák látni ezt a feladatot.
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
Érdekességként szeretném elmondani, mivel mi a hűtőház szomszédságában lakunk
háromszor kaptunk határozatot az építménnyel kapcsolatban, mind a három esetben akkor
kérdeztek meg bennünket, amikor az már elkészült. A másik pedig az, hogy nyáron a kertben
nem lehetett megmaradni, mert olyan zajjal mentek a hűtők.
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Sok tekintetben nekem Rácalmás egy minta város. Két-három évvel ezelőtt alkalmaztak egy
építészt, meg kell nézni, hogy a régi részen micsoda gyönyörű házak épültek egy elképzelés
szerint. Korábban már jeleztem, hogy a szolgáltatóházon ahány előtető van, az annyi féle.
Nagyon jó ötletnek tartom a főépítész alkalmazását.
Aranyi Ágota intézményvezető
Szeretném megkérdezni, hogy mi lesz azoknak az épülteknek a sorsa, melyek életveszélyesek.
A szomszédságomban lévő ház az összedőlés határán van, a villanyvezetékek támasztják. Az
a baj, hogy járnak be oda gyerekek játszani és félek, nehogy egyszer tragédia történjen.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Már több alkalommal beszélgettünk róla, igazából sajnos jól járható legális útja nincs annak,
hogy bontási engedélyt adjunk ki.
Kovács Péter alpolgármester úr
Korábban a mi építészünk arra kiadott egy bontási utasítást, az más kérdés, hogy a tulajdonos
elment és fellebbezett, ezután hatályon kívül helyezték a döntését.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Sajnos több ilyen épület is van a városunkban.

Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
Javaslom, hogy a Városgazdálkodási Bizottság tagjai bejárás alkalmával írják össze azokat az
épületeket, amelyek rossz állapotban vannak. Ha megtörtént az összeírás ígérem, hogy utána
fogok járni és bontási utasítást fogok az épületekre kérni.
Banyári István képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja
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Arra oda kell figyelni, hogy csak olyan épületre kérjünk bontási utasítást, melyek lakatlanok.
Ha lakott az épület, akkor a benne lakókat el is kell helyezni.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottsági ülésen elhangzott az, ha a jövőben lesz olyan beadvány, amely önérdekből
módosítaná a HÉSZ-t, akkor szeretném indítványozni, hogy annak költségét a kérelmező,
beadványozó viselje.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom, hogy határidőnek 2012. február 1-jét jelöljük meg. Továbbá bízzuk meg a
Városgazdálkodási Bizottságot, hogy a településen életveszélyes ingatlanokról készítsen egy
listát a február végi testületi ülésre.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzott
javaslatokkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

13/2012.(I.25.) sz. Kt.h
Településgazdálkodás
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy
a) Felkéri Vörös Sándor polgármestert, hogy a városi főépítész személyére a 3 ajánlatot
kérjen és azt terjessze be,
b) a helyi építési szabályzat 2012. február 1-jei időpont utáni, nem közcélú módosítási
javaslatának rendeletben való szakértői átvezettetése a kérelmező fél költségére
történjen.
c) Felkéri a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy készítsen listát a településen lévő
életveszélyes épületekről.
Határidő: 2012. február 22.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Vasaji László Arnold a Városgazdálkodási Bizottság elnöke

i) Javaslat a Dunamelléki járás kialakítására

Vörös Sándor polgármester úr
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Úgy tudom mindenki megkapta az anyagot, holnap megyünk a minisztériumba ezzel
kapcsolatosan tárgyalni. Annyit azért tudni kell, hogy a tassi önkormányzat a tegnapi nap
hozott egy határozatot, mely szerint nem kíván a Dunamelléki járás tagja lenni. A
szalkszentmártoni képviselő-testületnek viszont ma van az ülése. Ennek ellenére holnap
felmegyünk és megtesszük a szükséges lépéseket.
Kovács Péter alpolgármester úr
Úgy vélem, hogy ilyen alapon figyelembe kellene venni azt, hogy mi mit szeretnénk.
Bennünket meg se kérdeztek.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az anyagban foglaltakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
14/2012. (I.25.) sz. Kt.h.
Javaslat a Dunamelléki járás kialakítására
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási rendszer
kialakításával kapcsolatban felterjesztéssel és kezdeményezéssel él Magyarország
Országgyűlésének elnöke, a Közigazgatási és Igazságügyi miniszter, a Közigazgatási
és Igazságügyi területi államigazgatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős
helyettes államtitkár, a Közigazgatási és Igazságügyi területi közigazgatás fejlesztéséért
felelős helyettes államtitkár, a Vidékfejlesztési miniszter, a Bács-Kiskun Megyei
kormánymegbízott, és térségünk Országgyűlési képviselői felé a határozat melléklete szerinti
indítvány megküldésével.
2./ A képviselő-testület támogatja a Dunamelléki járás kialakítását és vállalja annak
járásközponti szerepének ellátását.
3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletének megküldéséről
gondoskodjon, és képviselje a testület álláspontját.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
Határidő: 2012. január 30. és folyamatos
4./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Kövér László országgyűlés elnöke Magyarország Országgyűlésének Hivatala
1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.
- Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1357 Budapest, Pf. 2.
- Dr. Zöld Nagy Viktória területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért
Felelős Államtitkárság 1357 Budapest, Pf. 2.
- Dr. Virág Rudolf területi államigazgatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásért
felelős helyettes államtitkár
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért
Felelős Államtitkárság 1357 Budapest, Pf. 2.
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- Dr. Fazekas Sándor miniszter Vidékfejlesztési Minisztérium 1860 Budapest
- Dr. Kerényi János kormánymegbízott Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
- Balogh József országgyűlési képviselő 6042 Fülöpháza
Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülés 2012.
február 8-án 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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