Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
60-9/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2012. május 23-án /15,00-15,25/ megtartott üléséről
/15,40-16,40/
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)
Később érkezett: Vasaji László Arnold
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Nagy Erzsébet aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Kerekné Markovits
Julianna óvodavezető (Százszorszép Óvoda), Dr. Pándi Ottó intézményvezető (Dr. Kolozs
Gergely Szakrendelő és Szociális Intézmény) Tóth Emese bölcsődevezető, Aranyi Ágota
intézményvezető (Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár) Vass Imre Városgazdálkodási
Bizottság külső tagja, Tóth József Városgazdálkodási Bizottság külső tagja, Erdélyi László az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja
Meghívottak:
- Kovács Miklós a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projektiroda vezetője
- Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő

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 és Banyári István
képviselő urak hitelesítik. Javasolni szeretném, hogy az 5. napirendi pontot a nyílt ülés végére
tegyük, mivel jelezték a KDV képviselői, hogy későbbi időpontban tudnak az ülésen
megjelenni. A napirendi pontok sorszámolása ennek megfelelően változni fognak.
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül a
módosítást elfogadták.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett
intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről
2.) Beszámoló a 2011/2012. tanév eredményeiről

3.) Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatokra,
a rendelet módosítására
4.) Beszámoló a Kunszentmiklós-i Okmányiroda Dunavecse-i alirodájában
végzett feladatokról, a működtetés költségeiről
5.) Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatói pályázatok elbírálása
6.) Egyéb ügyek
a) Javaslat költségvetési rendelet módosítására
b) Javaslat a Szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet
véleményezésére
c) Javaslat az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére
d) Javaslat a Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és Bölcsőde SZMSZnek, Alapító okiratának, Szakmai programjának és Házirendjének
módosítására
e) Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására
f) Javaslat a civil szerveződések jövőbeni elszámolásának módjára
g) Javaslat a dunavecsei árva gyerekek támogatásának lehetőségére
h) Javaslat a Helyi Építési Szabályzat egyeztetési eljárásra bocsátás
előtti megtárgyalására
i) Javaslat Apostag-Dunavecse Területfejlesztési Kft. 2011. évi
beszámolójának megtárgyalására
j) Javaslat TÁMOP-3.1.4 - Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat
benyújtására
k) Javaslat a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázat benyújtására
l) Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás ( KDV) tevékenységéről
A nyílt ülés után zárt ülés tartására kerül sor.
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.

I. Napirend:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett intézkedésekről,
tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről
Előadó: Vörös Sándor polgármester

Vörös Sándor polgármester úr
Három lejárt határidejű határozat volt melyek a következők:
- a 82/2012. számú határozattal az eb nyilvántartási rendszer vezetéséről döntöttünk, melyben
az ebek mikrochippel történő beültetésére árajánlatkérést határoztuk el. Oka fogyottá vált a
határozatunk, mivel törvény született arról, hogy jövő évtől kötelező az ebtartóknak
chippeltetni a kutyájukat. A végrehajtásról még információm nincsen, de az eb összeírást
ősszel meg fogjuk tenni. A határozat második fele volt az eb befogadó teleppel kapcsolatos
kapcsolatfelvétel, melyről a mai napig nem kaptunk választ. A törvényi hátteret megnéztük,
ami vélelmezhetővé teszi, hogy a korábbi eb-befogadó telepünket nem nyithatjuk meg, mert
kötelező vezetékes ivóvíznek és csatornahálózatnak lennie a telepen, valamint a legközelebbi
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lakóház nem lehet 500 méternél közelebb. Ezen kívül fekete-fehér öltöző szükséges és
boncterem és olyan dolgozó alkalmazása, aki boncolásba szakképzett és nyúzásba jártas.
- A 85/2012. számú határozattal a civil szerveztek szabályzatának módosítását határoztuk el,
mely a mai napon meg fog történni.
- 98/2012. számú határozattal a Járóbeteg szakrendelő főorvosa kapott egy feladatot, hogy egy
belső szabályzatot, folyamatot alakítsanak ki a pontértékek optimalizálása érdekében. Azt az
információt kaptam a főorvos úrtól, hogy a szabályzat elkészült.
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
A belső szabályozás elkészült, július 1-jétől kerülnének aláírásra az új szerződések az
orvosokkal és augusztus 1-jétől fog működésbe lépni az új szabályzat.
Vörös Sándor polgármester úr
A két ülés közötti eseményekről engedjétek meg, hogy pár szót szóljak:
- A Szakrendelővel kapcsolatos Áfa visszaigénylés, Áfa kompenzációval kevesebb összeget
kaptunk, mint, amire számoltunk. Nagyságrendben 9 millió forinttal kevesebbet kaptunk,
ezért a költségvetésünkben egy kis lyuk fog keletkezni. Javaslom, hogy a szeptemberi
hónapra az ÖNHIKI pályázatot készítsük elő és adjuk megbízást a gazdálkodási
csoportvezetőnek a benyújtására.
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:
233/2012. (VI.27.) sz. Kt. h.
ÖNHIKI pályázat benyújtása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szeptember
hónapban ÖNHIKI pályázatot szándékozik beadni, melynek részleteit a szeptemberi testületi
ülésen tárgyalja meg.
2./ A képviselő-testület felkéri Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezetőt, hogy a szeptemberi
testületi ülésre a pályázati anyagot készítse elő.
Határidő: 2012. szeptember 26.
Felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
3./ Ezen határozatról értesülnek:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

Vörös Sándor polgármester úr
A legutolsó testületi ülésen a kórházzal kapcsolatos ügyről beszéltünk, és rendkívüli testületi
ülést is tartottunk. Szeretném a jelenlévőket tájékoztatni, hogy kértük, - amennyiben
lehetséges - hogy bizonyos ellátási szintig a dunaújvárosi kórház legyen a kijelölt intézmény.
A napokban lesz meg a lista.
- Részt vettem a megyei polgárőrnapon Kecelen, ahol a dunavecsei polgárőrség vezetője
Koch Mihály, országos polgárőr bronz kitűntetést kapott. Gratulálunk a kitűntetéshez!
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- Hetes község iskolai jótékonysági rendezvényén vettem részt, Polgármester Asszony
üdvözöl mindenkit.
- Homoródszentmárton testvértelepülésünkön választás volt, Polgármester úrnak gratuláltam a
győzelemhez és jó munkát kívántam az elkövetkező évekre.
- A Külgazdasági Hivatal szervezésében részt vettünk a befektetőbarát település programban.
Elhoztam az oklevelünket, mely szerint 2012. július 25.-től a település jogosult a
befektetőbarát település cím használatára.
- A Főtér rekonstrukciójával kapcsolatosan zarándok park létrehozásával kapcsolatban,
hiánypótlásra szólítottak fel bennünket. A hiánypótlás tárgya az volt, hogy nem volt a
Polgármesteri Hivatal helyrajzi száma pontosan megadva. Ezt megtettük, ennél fontosabb,
hogy kormányzati támogatást kapott a beadott pályázat, ami azt jelenti, hogy a
nemzetgazdasági miniszter adott egy támogató levelet a pályázat mellé. Reméljük, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnál kiemelt projektként fog kezelődni. Ha nyer a pályázat
nem lesz szüksége önerőre. Reménykedjünk, hogy nyerni fog a pályázat.
- Kistérségi ülésen vettem részt, ahol a közbeszerzési terv lett módosítva, korábban
döntöttünk az idősek otthona és a családsegítő épület felújításáról. A pályázat nyert a
Dunamellék újságba olvasni is lehet, hogy mekkora összegű támogatást kapott, így felújításra
fog kerülni az ősz folyamán. Ezért volt szükség a döntés meghozatalára.
- A bölcsőde építésével kapcsolatban azt gondoltuk, ha az Örökségvédelmi Hivatalon
átverekedjük magunkat, akkor minden rendeződik. Ez két napja megtörtént, az
Örökségvédelmi Hivatal engedélyezte a bölcsőde építését, de a mai napon újból kaptunk egy
felszólítást a Környezetvédelmi Hivataltól, mely szerint nem tudja jelen formában támogatni
az építkezést. Azóta beszéltem az illetékes ügyintézővel és holnap megoldódik a kérdés és
pecsét kerül az építési engedélyhez szükséges szakhatóságira. Egy adatlapot kell bevinni,
melyen különböző statisztikai adatok szerepelnek, ezen kívül igazgatási szolgáltatási díjat kell
megfizetnünk 130 ezer forint értékben. Azt az információt kaptam, ha a táblázatot és az
átutalást igazoló okiratot elviszem, akkor odaadják a dokumentumot és elvihetem az
Építésügyi Hatóságra. Javasolni szeretném, hogy a bölcsőde építésével kapcsolatban adjunk
megbízást a gazdálkodási csoportvezetőnek, hogy készítse el a BM önerőhöz szükséges
dokumentumokat és a pályázatot nyújtsuk be. A beadásra csak akkor kerülhet sor, ha aláírott
támogatási szerződés van, azzal együtt kell intézni.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a
pályázat megvalósításához szükséges önerőt biztosítsuk?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
234-a/2012. (VI.27.) sz. Kt. h.
Bölcsődei pályázathoz saját forrás
biztosítása
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-4.1.3/B-112012-0006 számú „Bölcsődei Ellátást Nyújtó Intézmény Infrastrukturális Fejlesztése és
Kapacitásának Bővítése Dunavecse Városában” elnevezésű pályázat megvalósításához
szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja:
-

Pályázat főösszege: 147.558.341 Ft
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-

Uniós támogatás összege: 140.180.424 Ft
Saját forrás összege: 7.377.917 Ft

2./ A képviselő-testület felkéri a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy a fenti összegeket a 20122013. évi költségvetéseibe tervezze be.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy pályázatot nyújtsunk
be a Belügyminisztériumhoz az EU önerő alap támogatás igénylésére?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
234-b/2012. (VI.27.) sz. Kt. h.
Bölcsődei pályázathoz EU önerő
Alap támogatás igénylése
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP4.1.3/B-11-2012-0006 számú „Bölcsődei Ellátást Nyújtó Intézmény Infrastrukturális
Fejlesztése és Kapacitásának Bővítése Dunavecse Városában” elnevezésű pályázathoz BM
önerőt kíván igénybevenni.
2./ A pályázat benyújtásához szükséges alapadatok a következők:
- Pályázó megnevezése: Dunavecse Város Önkormányzata
- Tervezett fejlesztés megnevezése: bölcsőde építése
- Pontos megnevezése: „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése Dunavecse városában”
- Összköltsége: 147.558.341 Ft
- Pénzügyi ütemezése: 2012. évben 58.800.738 Ft
2013. évben 88.757.603 Ft
- Pénzügyi források összetétel:
Uniós támogatás: 140.180.424 Ft
Önkormányzati önerő: 7.377.917 Ft
- Pénzügyi források ütemezése:
Megnevezés
Uniós támogatás
Önkormányzati
önerő
Összesen:

2012.

2013.

Összesen:

56.343.299 Ft
2.951.167 Ft

83.837.125 Ft
4.426.750 Ft

140.180.424 Ft
7.377.917 Ft

59.294.466 Ft

88.263.875 Ft

147.558.341 Ft
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3./ A képviselő-testület felkéri Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezetőt, hogy a BM
önerőhöz szükséges dokumentumokat készítse el és a támogatási szerződés jogerőre
emelkedése után a pályázatot nyújtsa be.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Vörös Sándor polgármester

Vörös Sándor polgármester úr
Szintén képviselő-testületi döntés szükséges a Korsós József sétány telekrendezésével
kapcsolatban. A telekalakítást a változási vázrajznak megfelelően jóváhagyta, de a
földhivatali bejegyzéshez szükséges a tulajdonviszonyok rendezését tartalmazó okirat
benyújtása. A Református Egyház a tulajdonába lévő részt az önkormányzatnak ajándékozza
ezzel a Korsós sétány teljes egészében önkormányzati tulajdonba kerül. A földhivatal
bejegyzéséhez kell a tulajdonviszonyokat rendezni, ezért szükséges azt okiratba foglalni,
melyhez testületi döntés nélkülözhetetlen.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
235/2012. (VI.25.) sz.Kt.h.
Korsós József sétány telekalakítási
ügye
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának 2012. június 21. napján kelt
VI-P-001/2943-6/2012. számú határozatának megfelelően és annak alapját képező változási
vázrajznak megfelelően a dunavecsei 25., 26. hrsz-ú ingatlant telekalakításnak aláveti.
2./ A képviselő-testület továbbá úgy határoz, hogy támogatja a Dunavecsei Református
Egyház részéről történő ajándékozást, - melynek folytán - az újonnan kialakuló 25/2 hrsz-ú
ingatlan (sétány elnevezésű) az önkormányzat tulajdonába kerül.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert, hogy az ajándékozással
kapcsolatban az elfogadó nyilatkozatot tegye meg és az okiratot írja alá.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Dr. Szilágyi János ügyvéd
- Dunavecsei Református Egyház Dunavecse, Zrínyi u. 8.
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2./ Napirend:
Beszámoló a 2011/2012. tanév eredményeiről
Előadó: oktatási intézmények vezetői
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Köszönetet szeretnék mondani a pedagógusoknak az idei évi munkájukért és hasonlót vagy
jobbat kérünk tőlük a következő évre is. A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság
megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Tisztelt Jelenlévők! A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója, valamint a Százszorszép
Óvoda vezetője bizottsági ülésünkön beszámolt a 2011-2012-es évben végzett
tevékenységükről. A részletekbe menő anyagba számot adtak eredményeikről, s betekintést
nyerhettünk felmerülő problémáikról és gondjaikról, melyeket az ülésen megvitattunk.
Felmerült kérdéseinkre a válaszokat megkaptuk. Összegezve az Oktatási és Szociális
Bizottság az oktatási intézmények beszámolóját külön-külön elfogadásra ajánlja a
képviselőtársak számára.
Kovács Péter alpolgármester úr
Egy kis önkritikát kérnék a továbbiakban, mert véleményem szerint nem ilyen szép a helyzet.
Vörös Sándor polgármester úr
Azzal a záradékkal fogadjuk el a beszámolót, hogy kérjük az intézményvezetőket, hogy a
bizottsági ülésen elhangzott észrevételeket a jövő évi munkájukban próbálják meg beültetni.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
236/2012. (VI.27.) sz. Kt.h.
Beszámoló a 2011/2012. tanév
eredményeiről
Határozat
1./ A képviselő-testület a Százszorszép Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola 20112012.-es oktatási-, nevelési év eredményéről készült beszámolóját elfogadja azzal, hogy az
intézményvezetők az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen elhangzott észrevételeket a jövő
évi munkájukban próbálják meg beültetni.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
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III. Napirend:
Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatokra,
a rendelet módosítására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság
Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet javaslom a szeptemberi ülésre áttenni, mivel a csatlakozási szándékról is akkor
kell döntenünk.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
237/2012. (VI.26.) sz. Kt.h.
a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos
rendelet-módosítás elnapolása
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a „Javaslat a
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatokra, a rendelet módosítására”
című napirendet a szeptemberi ülésre elnapolja.
Határidő: 2012. szeptember 26.
Felelős: Nagy Erzsébet aljegyző
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző

4. Napirend:
Beszámoló a Kunszentmiklós-i Okmányiroda Dunavecse-i alirodájában
végzett feladatokról, a működtetés költségeiről
Előadó: okmányirodai ügyintézők
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A jelenlevőket annyiban tájékoztatom, hogy a mostani információnk szerint 2013. január 1jétől az összes okmányiroda a Kormányhivatal működési körébe fog tartozni, így a jelenleg
fennálló szerződésünk, ami Kunszentmiklóshoz köt bennünket megszűnik. A napirendet az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy
mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a beszámolót, megállapította, hogy a lakosságnak nagyon fontos,
hogy az okmányiroda működjön a lakosság kiszolgálása érdekében. Sajnos az önálló
okmányiroda létrehozása nem járt sikerrel a törvényi változások miatt. A költségek alakulása

8

az előző évivel nem volt összehasonlítható, de az eltelt évi munkájukról beszámoltak és a
változásokról is, ami várható az eddigi információik alapján. A beszámolót a bizottság
elfogadásra javasolja.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
238/2012. (VI.26.) sz. Kt.h.
Okmányiroda beszámolója
Határozat
1./ A képviselő-testület a Kunszentmiklósi okmányiroda dunavecsei alirodájában végzett
feladatokról, a működtetés költségeiről szóló beszámolót elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Okmányiroda dolgozói
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

5./ Napirend:
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatói pályázatok elbírálása
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatának kiírására egy pályázat
érkezett, aki jelenleg is az intézmény igazgatója. A pályázatában hozzájárult a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz. Az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta a pályázatot, ezért
felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásra vonatkozó pályázatát a
bizottságunk megtárgyalta. Az állásra 1 pályázat érkezett, mely alakilag, tartalmilag megfelel
a kiírás feltételeinek. A pályázó nagy gyakorlattal rendelkező szakember, melyet mindannyian
elismerünk. A bizottság a pályázat elfogadását javasolja.
Kovács Péter alpolgármester úr
Korábban az intézmény nagyon jó színvonalon működött, azért azt szeretném, ha ismét a
2006. év előtti idők térnének vissza.
Vörös Sándor polgármester úr
Szeretném javasolni azt, hogy havi rendszerességgel kisebb költségvetésű, belépőjegyes
műsorokat szervezhetnél, olyan előadókat, személyeket kellene meghívni, akik felpezsdítenék
a kulturális életet. A véleményem az, ha hozzászoknak az emberek, hogy adott időpontban
erre számíthatnak, akkor kialakul egy csoport, aki a kultúra egy más szeletét is igényli.
Évadjelleggel lehetne működtetni ezeket, az alkalmakat.
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Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése a
pályázattal kapcsolatban?
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, vélemény nem hangzott el.
Polgármester úr ezt követően a döntésre zárt ülést rendel el, majd a két ülést követő szünet
után kihirdeti a testület döntését.
Szünet után
Vörös Sándor polgármester úr
A képviselő-testület ismét Aranyi Ágotát választotta meg a Vikár Béla Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatói álláshelyére 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig. Gratulálok!
Egyúttal a képviselő-testület úgy döntött, hogy októbertől 7 hónapra az általam említett
műsorokra egy tervezetet kér összeállítani, a szeptemberi testületi ülésen annak
költségvonzatáról tárgyalni fog.
Aranyi Ágota pályázó, a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Köszönöm a bizalmat.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
240/2012. (VI.27.) sz. Kt. h.
Kulturális jellegű rendezvénysorozat
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy 2012. október
1-jétől 2013. április hónapig terjedő időszakra, havi egyszeri alkalommal kulturális jellegű
rendezvénysorozatot kíván bevezeti.
2./ A képviselő-testület felkéri Aranyi Ágota intézményvezetőt,
programtervezetet, és azt terjessze be a szeptemberi testületi ülésre.
Határidő: 2012. szeptember 26.
Felelős: Aranyi Ágota intézményvezető
3./ Ezen határozatról értesül:
- Aranyi Ágota intézményvezető

6. Napirend:
Egyéb ügyek
a) Javaslat költségvetési rendelet módosítására
Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
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hogy

készítsen

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A rendelet-tervezet szöveges előterjesztése ismerteti a tételek hátterét. Ez évtől, mint a
költségvetés elfogadásánál láttuk megváltozott az intézmények és az önkormányzat, valamint
a hivatal költségvetésének elkészítése. Több tétel csak az önkormányzat és a Hivatal közti
változtatásáról szól. A költségvetésben szereplő előző évi pénzmaradvány összege változott
az előírások változása miatt. A rendelet-tervezetet a bizottság elfogadásra javasolja.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a költségvetési rendelet második
módosításával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 9/2012. (VI.28.) rendeletét a Költségvetési
rendeletről szóló 1/2012. (II.09.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

b) Javaslat a Szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet
véleményezésére
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Mindkét bizottság az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint az Oktatási és Szociális
Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy
várhatóan 2013. január 1-jétől a szociális ellátás átalakul. Az alanyi jogon járó szociális
ellátások kikerülnek az önkormányzatok hatásköréből és a Kormányhivatal fogja végezni.
Csak azok az ellátások, szociális segélyek maradnak itt helyben, melyek egyedi döntést
igényelnek. Először megadnám az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökének a szót.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A rendelet-tervezetben a lényeges változás abban van, hogy ezekben a juttatásokban
részesülőknek van egy előírt kötelezettsége, hogy az ingatlan és környékét hogy tartják
rendben. Annyiban javasolja a bizottság módosítani a rendelet-tervezetet, hogy az ingatlan
körüli rendtartásokra vonatkozó szabályozás évente egyszer ellenőrzésre kerüljön.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A szociális ellátások szabályozásával kapcsolatos előterjesztést bizottságunk megtárgyalta.
Megállapításra került, hogy önkormányzatunk rendelkezik a szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelettel, mely hatályos előírások változása miatt többször módosításra
került. Az elmúlt időszakban a jogalkotás teljesen megváltozott, a vonatkozó előírásokat új
törvényben fogadta el az országgyűlés, amire alapozva az önkormányzati rendeletet is új
alapokra kell helyezni. Az aljegyző által elkészített rendelet-tervezet ezeket figyelembe véve
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az Alaptörvénynek megfelelően áll össze. Új elem a normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását szolgáló ellenőrzés,
ami az aktív korúak ellátásban részesülőkre is kiterjed. Bizottságunk a tervezetben a 4. §. (3)
bekezdésében javasolja az évente legalább egyszeri ellenőrzést. A szociális ellátások
természetbeni nyújtásáról nem alkot rendeletet önkormányzatunk. Összegezve az Oktatási és
Szociális Bizottság a szociális ellátásról szóló rendelet-tervezetet a fent említett módosító
javaslattal elfogadásra ajánlja a testület számára. A szociális ellátások természetbeni nyújtása
tárgyú határozati javaslatot is elfogadásra ajánlja.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a határozati javaslat
elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot
hozták:
241/2012.(VI.27.) sz. Kt.h.
Szociális ellátások természetbeni nyújtása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem alkot
rendeletet a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a
lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély és a temetési segély pénzbeli ellátásoknak
természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásáról.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
Határidő: azonnal
2./ Ezen határozatról értesülnek:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző és általa a szociális ügyintézők

Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottságok
által javasolt rendelet-tervezet elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 10/2012. (VI.28.) rendeletét a szociális
ellátásról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

c) Javaslat az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
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Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Jogszabályi változások miatt a szabálysértési eljárásoknak a hatásköre megváltozott. Ezzel
kapcsolatban készítette el részletesen Aljegyző asszony az előterjesztést és a rendeletmódosítást. Minden rendeletünkből, ami a szabálysértésre vonatkozó rész volt, ennek a
hatályon kívül helyezéséről van szó. Ezt elfogadásra javasolja a bizottság.
Nagy Erzsébet aljegyző
Magyarázatként szeretném elmondani, hogy az önkormányzat rendeletében szabálysértési
tényállást nem állapíthat meg. Tehát ami a szabálysértési törvényben van szabálysértés pl.
lopás, ittasvezetés, stb…, ezek szabálysértések maradnak továbbra is, de az ami a
közterületfoglalási rendeletünkben is benne szerepel, hogy az, aki ezt nem tartja be
szabálysértést követ el – ezt kell hatályon kívül helyezni.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 11/2012. (VI.28.) rendeletét az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

d) Javaslat a Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és Bölcsőde SZMSZnek, Alapító okiratának, Szakmai programjának és Házirendjének
módosítására
Előadó: Tóth Emese bölcsődevezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendet. Előzmény: megállapításra
került, hogy a korai fejlesztés miatt szükséges a bölcsőde működési engedélyének módosítása
a szakellátó centrum és szociális intézmény nevének megváltoztatása, mert nem utal az
elvégzett feladatra – nevezetesen a bölcsődére, valamint a hatósági ellenőrzés kapcsán több
apróbb módosítást kellett végrehajtani a vonatkozó szabályzatokban hiánypótlás miatt. Az
előterjesztés alapján fentiek korrigálásra kerültek. Az Oktatási és Szociális bizottság javasolja
az intézmény nevének megváltoztatását: Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi
Centrum és Bölcsődé-re. Külön-külön javasolja a bizottság a módosított SZMSZ, módosított
alapító okirat, a módosított bölcsődei szakmai program és a módosított bölcsődei házirend
elfogadását.
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Vörös Sándor polgármester úr
Nagyon fontos, hogy bekerült a nappali kórház funkció amit emeljünk ki, mert fontos az
intézmény életében.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
Volt egy módosítási javaslat az organomban, vagyis a megállapított intézményi struktúra más
sugall abban a formában, ami előterjesztésre került. Az volt a javaslat, hogy az
intézményvezetőnél oldalt megjelölve kerüljön bele, hogy a gazdasági vezetés a hivatalban
történik.
Banyári István képviselő úr
Az intézmény benyújtott egy pályázatot, ahol kitétel volt, hogy gazdasági vezetőnek lennie
kell az intézménynek.
Vörös Sándor polgármester úr
A projekteket külön kell kezelni, attól függetlenül az intézménynek van pénzügyi vezetése. Ez
két külön dolog.
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
A jelenlegi információm szerint a MAPI szeretné biztosítani a gazdasági szakembert, mert ő
csinálja a pénzügyi elszámolást.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom, hogy az intézményi struktúrából a gazdasági vezetőt helyezzük át szaggatott
vonallal oldalra jelezvén, hogy a gazdasági vezető a polgármesteri hivatalban dolgozik.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az SZMSZ
módosításával, valamint az azt módosító javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
242/2012.(VI.27.) sz. Kt.h.
Dr. Kolozs Gergely Kistérségi
Egészségügyi Centrum és Bölcsőde
SZMSZ-ének módosítása
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Dr. Kolozs
Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja azzal a kitétellel, hogy a szervezeti struktúra
ábrázolása során a gazdasági vezető ne olvadjon bele az intézmény szervezeti felépítésébe,
hanem attól kissé elhatároltan jobb oldalon legyen feltűntetve szaggatott vonallal és
szerepeljen az a szöveg, hogy a „gazdasági vezetés a Polgármesteri Hivatalban” történik.
2./ Az SZMSZ jelen határozat elidegeníthetetlen részét képezi.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
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- Tóth Emese bölcsődevezető
- Nagy Erzsébet aljegyző

Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az intézmény alapító okiratának
módosításával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
243/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Szakellátó Centrum
Alapító okiratának módosítása
Határozat
1./ Dunavecse Város Képviselő-testülete a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Centrum és Szociális Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az 1. pontban az intézmény neve az alábbiak szerint változik:
1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi
Egészségügyi Centrum és Bölcsőde
1.1 Rövidített neve: Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde
2. A 4. B. pont az alábbiak szerint egészül ki:
Alaptevékenység, az intézmény tevékenységi besorolása szakfeladatrend szerint :
862102
Háziorvosi ügyeleti ellátás
862211
Járóbetegek gyógyító szakellátása
862214
Járóbetegek egynapos ellátása (nappali kórház)
869041
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889101
Bölcsődei ellátás
856012
Korai fejlesztés, gondozás
3. A 19. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény egyéb jellemzői:
Az intézmény bélyegzőjének felirata:
Egészségügyi Centrum:
Hosszú bélyegző: Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi
Egészségügyi Centrum
6087 Dunavecse, Vasút u. 8.
Adószám: 16638769-2-03
Kerek bélyegző: Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi
Egészségügyi Centrum
Közepén a Magyar Köztársaság hivatalos címerével
Védőnői szolgálat:
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Hosszú bélyegző: Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
Védőnői Szolgálat
6087 Dunavecse, Vasút u. 8.
Kerek bélyegző: Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
Védőnői Szolgálat
Dunavecse
Közepén a Magyar Köztársaság hivatalos címerével

Bölcsőde:
Hosszú bélyegző:

Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
Bölcsőde
6087 Dunavecse, Forgács u. 2.

Kerek bélyegző:

Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
Bölcsőde
Dunavecse
Közepén a Magyar Köztársaság hivatalos címerével

A 4.A pontot kiegészíti

85 Oktatás
• 856 Oktatást kisegítő tevékenység
o 850 Oktatást kisegítő tevékenység

4.B. pontban felveszi a 856012 korai fejlesztés, gondozás szakfeladatot
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű
alapító okiratot elfogadja.
3./ A képviselő-testület felkéri
a) az Aljegyzőt az alapító okiraton a törvény előírásainak megfelelő alaki és tartalmi
változtatásokat hajtsa végre.
b) 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)
- Nagy Erzsébet aljegyző Dunavecse
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
- Tóth Emese bölcsődevezető

Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bölcsőde szakmai programjával?
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A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
244/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Bölcsődei gondozás-nevelés
helyi szakmai programja
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Dr. Kolozs
Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde „Bölcsődei gondozás-nevelés helyi
szakmai alapprogramját elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
- Tóth Emese bölcsődevezető

Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bölcsőde házirendjével?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

245/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Bölcsőde házirendje
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Dr. Kolozs
Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde házirendjét, miután azt az
Érdekképviseleti fórum megtárgyalta - elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
- Tóth Emese bölcsődevezető

e) Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására
Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A közbeszerzési terv módosítása a bölcsődei pályázat miatt szükséges, mert nem terveztünk
közbeszerzést, de ott szükséges lesz. A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Polgármester úr elmondta, hogy miért van szükség a Közbeszerzési Terv módosítására. Két
tétel szerepel a tervünkben, egyik az építésre vonatkozó közbeszerzési kiírás, másik az
eszközbeszerzésekre vonatkozó rész. A tervet elfogadásra javasolja a bizottság.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e kérdés a javaslattal kapcsolatban?
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés nem hangzott el.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság
javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
246/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Közbeszerzési Terv módosítása
Határozat

1./ Dunavecse város Önkormányzat Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a 44/2012.
(II.22.) sz. Kt. határozattal elfogadott Közbeszerzési Tervét kiegészíti, mely e határozat
mellékletét képezi.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Nagy Erzsébet aljegyző
- Vörös Sándor polgármester

f) Javaslat a civil szerveződések jövőbeni elszámolásának módjára
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Több alkalommal nekifutottunk mert problémát éreztünk abban, hogy a civil szervezetek
milyen metódus alapján kérhetik a támogatásokat és hogy számolhatják el. Az új szabályzat
kidolgozásakor úgy gondolom, hogy az új civil törvény jó táptalajt biztosított, így ehhez
kapcsolódóan és ez mentén dolgozták át az elszámolás és a pályáztatás módját.
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A szabályzat módosítása a jogszabályi háttér változása és a korábban megfogalmazott testületi
elvárásoknak megfelelően történt a módosítás. A korábban megfogalmazott elvárásainknak
megfelelően készítette el Aljegyző Asszony és a gazdasági vezető a mellékleteket, amelyeket
előterjesztettek. Ez tükrözi azt a szándékot, ami a részünkről elhangzott. A benyújtott
szabályzatot két módosítással javasolja a bizottság elfogadásra a testületnek. Az egyik a 10-es
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bekezdésben a támogatás összegének felhasználására vonatkozó dátum módosítását, ami
december 31.-re változik. A másik változtatás: új pontként, 17. pontként bekerül az
önkormányzat által biztosított gépkocsik elszámolására vonatkozó szabályozással. Egy
határozat-tervezet is szerepelt az előterjesztésben ezzel összefüggésben. A törvény szerint
kikerülnek ebből a körből a sportegyesületek és azok a szerveztek, akik nincsenek
bejegyezve. A határozati javaslatot is elfogadásra javasolja a bizottság egy apró módosítással,
mely szerint az 1. pontjában az utolsó mondat egészüljön ki a „döntés” szóval.
Kovács Péter alpolgármester úr
Már régóta próbálunk megoldást találni a felvetődött problémára, úgy érzem, hogy az
elkészített anyag a legjobb ez idáig. A magam részéről egyetértek a bizottság javaslatával.
Vörös Sándor polgármester úr
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a szabályzat
bizottság által javasolt módosításaival?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
247/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Civil szervezetek jövőbeni elszámolása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Civil
szerveztek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja annyi kitétellel, hogy
- a 10. pontban az alábbi szöveg szerepeljen: „a támogatási összeg a támogatás megítélését
követően ugyanazon év december 31. napjáig használható fel.
- a szabályzat kiegészül a 17. ponttal, melynek tartalma: „a civil szervet támogatásának
minősül az önkormányzat fenntartásában lévő gépjárművek használata, melynek mértéke az
Önköltségszámítási szabályzat szerint kerül meghatározásra”.
2./ A szabályzat jelen határozat elidegeníthetetlen részét képezi.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester és rajta keresztül a civil szervezetek
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Nagy Erzsébet aljegyző

Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet határozati
javaslat bizottság által javasolt módosításával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
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248/2012.(VI.27.) sz. Kt.h.
Bírósági bejegyzéssel nem rendelkező szervezetek
és sporttevékenységet folytató szervezetek támogatása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Sporttevékenységet folytató szervezeteke é és a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár
keretein belül működő civil szervezetek számára nyújtott támogatások kérelmezésénél és
elszámolásánál a civil szervezetek támogatásáról szóló 247/2012.(VI.27.) számú határozattal
elfogadott szabályzatban meghatározott mellékleteket alkalmazza. A benyújtás, döntés, az
elszámolás határideje és a megállapodás megkötésének feltételei is a szabályzatnak
megfelelően alakulnak.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
2./ A határozatról értesülnek:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző és általa

g) Javaslat a dunavecsei árva gyerekek támogatásának lehetőségére
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Érkezett egy lakossági beadvány, hogy – sajnálatosan - egyre több az árva, félárva gyermek
Dunavecsén és erre próbáljunk meg valamilyen támogatási lehetőséget kigondolni,
kidolgozni. A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a
bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Tisztelt Jelenlévők! A dunavecsei árvagyerekek támogatására vonatkozó beadványt
megtárgyalta a bizottság. Nagyra értékeljük a kezdeményezést, de úgy gondoljuk, hogy a
javasolt levélbeni formát az önkormányzat nem vállalhatja fel, sok más e célú támogatási
forma mellett. A bizottságunk javaslata a beadóhoz az „Esélyegyenlőségért Jóléti Szolgálat”
Közalapítvány megkeresését javasoljuk a tárgybani cél alapítványi kiegészítéséhez vagy
javasoljuk, hogy önálló alapítvány létrehozását kezdeményezzék az árvagyerekek
megsegítésére, amit az önkormányzat is támogat.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság
javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
249/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Dunavecsei árvagyerekek támogatása
Határozat
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1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a dunavecsei
árvagyerekek megsegítésére történő törekvéseket támogatja, fontos célnak tartja.
2./ Felkéri Vörös Sándor polgármestert, hogy a kezdeményezőnek írjon levelet azzal a
tartalommal, hogy köszönjük az észrevételét, de önálló alapítvány létrehozását nem tartja
indokoltnak az önkormányzat berkein belül, ezzel a javaslattal az „Esélyegyenlőségért Jóléti
Szolgálat Közalapítvány titkárának megkeresését tanácsolja, vagy a beadványozó indítsa el az
önálló alapítvány létrehozását, melyet az önkormányzat is támogat.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

h) Javaslat a Helyi Építési Szabályzat egyeztetési eljárásra bocsátás
előtti megtárgyalására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom, hogy az építési szabályzat általános témáit szavazzuk meg nyílt ülésen, viszont a
képviselői indítványra a helyi védettségről szóló döntés zárt ülésen történjen. Kérdésem, hogy
egyet ért-e ezzel a testület?
A képviselő-testület tagjai egyhangúan egyetértettek a javaslattal.
Vörös Sándor polgármester úr
A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a Helyi Építési Szabályzat egyeztetési eljárásra
bocsátás előtti előterjesztését és az alábbi javaslatot teszi:
A Határ út, Rákóczi utca és Petőfi utca, mint gyűjtő utcák vonatkozásában közlekedési
munkarész készítetését javasolja kb. 200 ezer forint értékben, valamint a katasztrófavédelmi
előírásoknak megfelelően belvízrendezési és vízkár elhárítási terv elkészítésére árajánlatokat
kér az augusztusi testületi ülésre. Abban maradtunk, hogy a tervező felé küldünk egy listát,
hogy a most jelenleg kidolgozás alatt lévő építési szabályzatba rögzítsük azokat a területeket,
ahol záportározó, illetve vizenyős területek vannak. Javaslom, hogy ezt július 10-ig tegyük
meg.
Kovács Péter alpolgármester úr
Javaslom, hogy amennyiben a katasztrófavédelem által előírt átvezetés az önkormányzatnak
pénzébe kerül, azt a katasztrófavédelemtől kérjük meg vagy vegye tudomásul, hogy csak a
következő törvény szerinti módosításnál kerül rávezetésre. A mérnök asszony is elmondta,
hogy az elmúlt években háromszor-négyszer került a szabályozási terv a
katasztrófavédelemhez, melyet jóvá is hagyott.
Vörös Sándor polgármester úr
Szeretném elmondani, hogy az eddigiekhez képest a működésükben is jelentős változás van.
Rendszeresen járnak ki ellenőrzést tartani, a legutolsó tegnap volt. Abból is látszik, hogy
dolgoznak, hogy kötelezve lettünk, hogy kötelezzük a Haslinger Kft.-t és a Vég-Vár Kft.-t
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munkahelyi polgárvédelmi szervezet létrehozására. Ami azt jelenti, hogy ugyanolyan polgári
védelmi egységet kell létrehozniuk, mint amilyen az önkormányzatnak van.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság
javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
250/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Javaslat a Helyi Építési Szabályzat egyeztetési
eljárásra bocsátás előtti megtárgyalására
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a
Városgazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadja és a Helyi Építési Szabályzat egyeztetési
eljárásra bocsátásra javasolja.
2./ A Képviselő-testület a Határ út, Rákóczi utca és Petőfi utca, mint gyűjtő utcák
vonatkozásában közlekedési munkarész készítetéséről rendelkezik kb. 200 ezer forint
értékben.
3./ A képviselő-testület továbbá Belvízrendezési és vízkár elhárítási terv elkészítésére
árajánlatokat kér az augusztusi testületi ülésre.
Határidő: 2012. augusztus 29.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Szilberhorn Erzsébet Építészműhely Kft. 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.

i) Javaslat Apostag-Dunavecse Területfejlesztési Kft. 2011. évi beszámolójának
megtárgyalására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az említett Kft. nem öleli fel azt a tárgykört, ami miatt létre lett hozva, ezért azt javasolnám,
hogy próbáljuk meg ezt a Kft.-t elhagyni. A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A Kft. évekkel ezelőtt jött létre, a célja az lett volna, hogy az ipari parkok létrehozását segítse
elő. A benyújtott beszámolóval kapcsolatban is felmerült több kérdés, ami nem igazán
megmagyarázható. A beszámolót elfogadásra javasoljuk, mert tényadatokon alapul. Továbbá
a bizottság javasolja, hogy a szerződés alapján és a jogi lehetőségek alapján, mivel a Kft-ben
5 % részesedésünk van és folyamatosan veszteséget termel, s tényleges mozgás a feladatot
tekintve nincs az esetleges tulajdon rész értékesítésének lehetőségére kerüljön sor.

22

Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom a beszámoló elfogadását, továbbá az önkormányzat a tulajdonrészét felajánlja a
többségi tulajdonosnak megvételre.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
251/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Apostag-Dunavecse Területfejlesztési Kft.
2011. évi beszámolója
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a ApostagDunavecse Területfejlesztési Kft. 2011. évi beszámolóját elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Vörös Sándor polgármestert, hogy a Kft.-ben lévő
tulajdonrészt ajánlja fel megvételre a tulajdonostársaknak az önkormányzat számára kedvező
feltételekkel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester úr
- Apostag-Dunavecse Területfejlesztési Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz.2.
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

j) Javaslat TÁMOP-3.1.4 - Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtására

Vörös Sándor polgármester úr
Jelezte a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója, hogy szeretnének egy pályázatot
benyújtani, amihez önkormányzati döntés szükséges, 100 %-os támogatottságú pályázatról
van szó.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
A TÁMOP-3.1.4 kódjelű, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat 100 %-os támogatással
biztosít 5-300 millió forintot a módszertani megújulásra, a pedagógiai program, a
minőségirányítás és a teljesítményértékelés fejlesztésére, a kompetencia alapú oktatás
elterjesztésére és még sok minden másra is. Két éves időtartamban kell ezeket megvalósítani.
A nyár folyamán kiderülnek a kérdőjeles dolgok, de még nagyon a kezdeti stádiumban van. A
benyújtási ideje: 2012. augusztus 15.-től szeptember 15.-ig.
Vörös Sándor polgármester úr
Voltam egy tájékoztatón korábban, azért az intézmények adhatják be a pályázatot, hogy ne
legyen a pályázat működésével kapcsolatosan semmiféle probléma. Kérdezném, hogy tudtoke keretösszeget, amibe biztos, hogy belefértek?
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Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
Még nem tudjuk, a tevékenységeket kell átnézni, még nagyon az elején van.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom, hogy szavazzuk meg, hogy az innovatív pályázaton a Petőfi Sándor Általános
Iskola induljon?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
252/2012. (VI.27.)sz. Kt.h.
Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat
benyújtása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a TÁMOP3.1.4 azonosító számú, „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázaton intézményével (Petőfi
Sándor Általános Iskola) indulni kíván. A pályázatban való részvétel önerőt nem igényel.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Zádoriné Squor Mária iskolaigazgatót, hogy a
felkészülést és a pályázat benyújtásával kapcsolatos előkészületeket tegye meg.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

k) Javaslat a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázat benyújtására

Vörös Sándor polgármester úr
A decemberi testületi ülésen már döntöttünk az említett eu önerő alap pályázat benyújtásáról.
Azonban 2011. december 29-ig nem született támogatói döntés, ezért a Társulás az Eu Önerő
Alap igénybevételére nem tudott pályázatot benyújtani. Szükség van újból a képviselőtestületnek ezt elfogadni az előterjesztés alapján. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozattervezet.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
253/2012. (VI.27.) Kt. h.
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázat benyújtása
Határozat
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Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
polgármester szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

Vörös

Sándor

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 413/2011. (XII. 14.)
Kt.h. számú „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázathoz szükséges saját
erő biztosítása” tárgyú határozat 2. és 3. pontját, valamint mellékletét hatályon kívül
helyezi.
2./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun
Megyei Ivóvízminőség-javító az Önkormányzati Társulás által önerő támogatás céljából
benyújtandó az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szól 6/2012. (III. 1.) BM rendelet
alapján felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert a határozat mellékletét képező
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Sándor polgármester
3./ Ezen határozatról értesül:
- „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
- Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Horváth Gyula)
- Bácsvíz ZRt. (Balogh Zoltán) 6000 Kecskemét
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

l) Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás ( KDVH) tevékenységéről
Előadó: KDV vezetősége

Vörös Sándor polgármester úr
Megkapta mindenki az anyagot, ez az a társulás, amely százhatvan önkormányzatnak
átvállalta a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait. Ez egy olyan helyzet, amiből nem
tudunk kilépni, mivel a jogosultságát a szemétszállítási ügyek intézését a KDV végzi. Az
anyagban lehet látni, hogy – az elmúlt évben kritika volt, hogy Dunavecsére vonatkozó
részeket nem dolgoztak ki - több helyen találunk olyant, ami kimondottan Dunavecsére
vonatkozik. Véleményem az, ha lenne lehetőség a KDV-ből kilépni, az nagyon jó lenne, mert
nagyon pici pont vagyunk a 168 önkormányzat körébe, semmiféle érdekérvényesítési
lehetőség nincsen, a díjszabásukat korábbi táblázat alapján végzik. A Dunanett Kft.
képviselője is elmondta, hogy a KDV által meghatározott paraméterek alapján tud dolgozni.
Azt gondolom, hogy a lehetőség adott, hogy ne legyen teljesen negatív a számunkra. Bíznunk
kell abban, hogy a hulladékgazdálkodási törvény és az ehhez kapcsolódó díjszabások
egységesen, vagy régiószinten eldöntésre kerülnek.
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Kovács Péter alpolgármester úr
Mindig is vita lesz a szolgáltató és az önkormányzat között, ezt lehetetlen megoldani. Azt el
kell ismerni, hogy önállóan ezt nem tudjuk megoldani. Szerintem is az egyetlen megoldás az
lesz, ha központi, egységes, országos díjtétel lesz.
Vörös Sándor polgármester úr
Körünkben üdvözölhetjük a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás képviselőit.
Szeretném, ha arról röviden beszélnének, hogy az önkormányzat hogyan tudná befolyásolni
az árképzést, illetve mi a kormány elképzelése erről.
Kovács Miklós a KDV projektiroda vezetője
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évben
kiválasztotta azt a szolgáltatót, aki 2013. január 1-jétől 30 évre megkapta a szolgáltatás jogát.
A koncesszió megkapásának a feltétele az volt, hogy 30 %-os önrészt biztosítsanak a KEOPos projektünkhöz, aminek köszönhetően nagyságrendileg 16 milliárd forintnyi összegű
rendszerfejlesztést lesz lehetősége végrehajtani a társulásnak. Tisztában kell azzal lenni, hogy
ez a mindenkori közszolgáltatási díjat növelni fogja. Tizenhatmilliárd forint összegű
rendszerfejlesztés során új válogatócsarnokok épülnek, központok, gépek kerülnek
beszerzésre. Mindenképpen jelent egy olyan plusz terhet, ami valahol meg fog jelenni a
közszolgáltatási díjban. Mikor a részletes megvalósíthatósági tanulmány készült, akkor
igyekeztünk számszerűsíteni, hogy ez milyen nagyságú növekedést fog okozni. Azt is tudni
kell, hogy egységes díjszabás van a területen. A jelenlegi elég heterogén árszínvonalhoz
képest ez 50 %-os növekedést eredményezett volna, ami egy hihetetlenül magas érték. Ennek
az elfogadhatósága lakossági oldalról nehézségbe ütközhet. Amikor a pályázatot 2011. évben
benyújtottuk, akkor már közvonalazódni látszott az a stratégia, kormányzati szándék, hogy a
lerakást, mint tevékenységet egy elég jelentős járulékkal sújtaná adó jelleggel. Ez finomodott,
mert még most is a döntéshozók előtt van annak a döntésnek a meghozatala, hogy milyen
ütemben fogják ezt bevezetni. Jelenlegi információ szerint 2016-tól lesz teljes körű, amikor is
12.000 Ft adóval kívánják a lakossági kezeletlen hulladék lerakását emelni. Ez átlagos 110
literes kukát alapul véve – 25 kg tömítettség esetén – 300 Ft adót jelent egy ürítésnél. Ezt az
összeget nem kapja meg senki csak a költségvetés. Ilyen szempontból a rendszerünknek a
versenyelőnye nagymértékben javult, mert az 50 %-os díjemelésnek, amit korábban
kalkuláltunk, viszont ehhez képest 75 %-ban kezelt hulladékká fog változni a rendszer
területén felelhető hulladék, akkor nemhogy magasabb, hanem olcsóbb lesz a rendszer. Ez
volt a 2011. évben a gondolati körünk.
Azóta nagyon sok minden változott, de konkrétumok még nem teljesen látszódnak. Akkor
vezették be a díjstopot, amit áprilisban feloldottak a közszolgáltatási díjakkal kapcsolatban.
Decemberben úgy tűnt, hogy egy országos szolgáltató lesz, most változni látszik. A
hulladékgazdálkodásról szóló tervezet felülírhatja a mi jelenlegi tudásunk szerinti
feltétteleket, a törvény és annak a végrehajtási rendelete alapján kezelni kell azt a helyzetet,
ami a törvényi környezet fog teremteni számunkra. Uniós elvárás, hogy minél nagyobb
szelektív, minél nagyobb kezelt hulladék legyen az arány, illetve minél kevesebb legyen a
hulladéknak a mennyisége. Ilyen szempontból biztos, hogy a mennyiségi alapú, illetve a mért
súlyon alapuló közszolgáltatási díj lesz a jövő. Azokra a kérdésekre, amiket most várnak
tőlem első körben nem fogok tudni választ adni. A Parlament előtt van egy tervezet, amit a
nyár folyamán szeretnének még egyszer módosítani, őszre várható egy teljesen átfogó
hulladékgazdálkodási törvénynek a megalkotása. A támogatási szerződés aláírására nagy
valószínűséggel a jövő héten kerülne sor, - amit szeretnénk felhasználni egy olyan
lehetőségnek is, mivel mindkét oldalról nagy a bizonytalanság – ezért szeretnénk meghívni
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Illés Zoltán államtitkár urat erre az eseményre, ahol a polgármesterek és a szolgáltatók is
azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják őket, feltehetik. Tehát az-az önkormányzati
érdek, ami ebben a régióban megfogalmazódott a társulásnak a megalapításával kapcsolatban,
hogy ez a közszolgáltatás maradjon itt, maradjon egy helyen és önkormányzati cégek vigyék
ezt a szolgáltatást és az önkormányzat által tulajdonolt cégeknek legyen piaca és lehetősége
gazdálkodni. Ezt a célt ezzel a lehetőséggel biztosíthatjuk, viszont a törvényi környezet
változását befolyásolni nem tudjuk.
Banyári István képviselő úr
Ezt úgy értsem, hogy ha a törvény hatályba lép, akkor az önkormányzat vesz egy
hulladékszállító járművet és beszállíthat a telephelyre, ha alapítunk mellé egy céget? Ami
engem zavar, hogy régiónként más a lakosságnak a fizetőképessége. A kicsi önkormányzatok
mindenhol azon vannak, hogy ne terhelje tovább a lakosságot. Azt gondolom, hogy bármilyen
törvény születik a Parlamentben ezt figyelembe kellene venni. A törvényben 60 literes kuka is
szerepel, viszont a Dunanett Kft. ilyen edényt nem biztosít a lakosság számára. Ha korábban
testületi tag vagyok, akkor lobbiztam volna, - akár szemétlerakó, akár feldolgozó mellett hogy olyan helyekre kerüljön, ahol munkahelyeket is lehetett volna ezáltal teremteni. Ezzel
nagy segítséget tudnának a kis településeknek okozni.
Vörös Sándor polgármester úr
Most már majdnem biztos, hogy Dunaújvárosban szemétégetőt fognak építeni, amivel
kapcsolatban az Alpolgármester úrral többször is jártunk a környezetvédőknél. Kérdésem,
hogy ez kapcsolódik-e valamilyen formában Önökhöz? A másik kérdésem, hogy milyen
formában és milyen csatornákon tudjuk a saját védelmünket, a lakosság védelmét megtenni,
melyek lesznek azok az eljárási módok, mellyel a szolgáltatót számon lehet kérni?
Kovács Miklós a KDV projektiroda vezetője
A szemétégető nem KDV kompetencia. Korábban a KDV négy évet vesztegetett el az Inotai
égetővel kapcsolatban. Azóta változott a világ, nagyon sok önkormányzat nem tekint olyan
szúrós szemmel az égetőre, mert rájöttek, hogy hőt ad, elektromos energiát ad és
munkahelyeket is tud teremteni, illetve iparűzési adó bevételre lehet szert tenni. Nagyon sok
önkormányzat gondolkodik ebben, ez most a mi kompetenciánkon kívül esik a tekintetben.
Ezzel a rendszerfejlesztéssel szeretnénk egy olyan alapanyagot előállítani, amivel biztos
alapanyagot teremtünk valahova. Állami dotáció nélkül nem megy, iszonyú drágák az
erőművek. Példa: egy olyan erőmű, ami Budaörs és körzetében 60 ezer ember hulladékával,
másfél milliárd forintba kerül. Ez a mikrokategória.
A díjemeléssel kapcsolatban a jelenlegi szerződésünket adott esetben az új Hgt. felülírhatja, a
törvény erejénél fogva. Mindenesetre éves díjkövetési protokoll van beépítve, amelyet
szakértők is vizsgálhatnak, ha bármilyen módon túlzónak találják. Adott esetben a kalkulációt
a legmélyebb elemeire is vissza lehet bontani. A kolleganő elmondja, hogy milyen
lehetőségek vannak.
Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő
Olyan túlzottan sok nincsen, úgy írhattuk ki a közbeszerzést és olyan feltételeket szabhattunk,
melyet a hatályos jogszabályok megengednek. Ebben az esetben, mivel ez egy nagy nyilvános
közbeszerzés volt nem lehetett alkalmazni olyan kiskapukat és olyan megegyezéseket, amit a
helyi önkormányzatok szoktak alkalmazni, amikor egyedül kötöttek adott szolgáltatóval
szerződést és különböző megoldási változatokat alkalmaztak annak érdekében, hogy kisebb
legyen a díj – itt ezt nem lehetett. Az irodavezető úr elmondta az éves díjkövetést, ezt
természetesen úgy fog megvalósulni, hogy akkor lép be a teljes díj, ha a teljes rendszer
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üzemel az összes létesítményével együtt. Minden év szeptemberig kell pontos számításokkal
alátámasztva
a
következő
évi
díjjavaslatot
megtenni
az
önkormányzatok
részvénytársaságának.
Vörös Sándor polgármester úr
Ezeket, a díjtételeket helyi rendelettel is el kell majd fogadtatni?
Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő
Igen. Tehát ebben az évben el fogjuk ezt kezdeni, csak amiatt nem foglalkozunk az
előterjesztéssel, mert várjuk a Hgt. megjelenését. Meg lesz a munka mindannyiunknak,
Önöknek is, ha változtatni kell, hogy azt hogyan oldjuk meg, hogy január 1-jével folyamatos
legyen a szolgáltatás. Ha ez nem lenne, akkor beadná szeptemberig a javaslatát, azt egy
szakértői gárdának meg kell vizsgálnia. Ahol én jobbnak tartom, mint a régit, hogy
szakembereket tudunk igénybe venni annak érdekében, hogy a szolgáltató díjjavaslatát
valóban meg tudjuk vizsgálni, jogosítványunk lesz arra, hogy a könyveinkbe betekintsünk.
Amennyiben itt nem találunk hibát és problémát, ettől függetlenül mégis valami szakmai okok
miatt nem tud a társulás és a szolgáltató megegyezni, akkor viszont jönnek az igazságügyi
szakértők. Ha azt állapítják meg, hogy minden rendben van, de egyes tételek nem, de azt
kijavítják a szolgáltatók, de azzal hatályos, jelenleg kormányrendeltben meghatározott
költségtételeket tartalmazza a díjjavaslatot ugyanúgy el kell fogadni, mint jelenleg. Ha nem,
akkor a szolgáltató bírósági úton érvényesítheti a különbözetet. Az önkormányzatok azt is
szokták alkalmazni, hogy elfogadják, mert nem tudnak mit tenni, egy részét mint díjat
megállapítanak a lakosság számára, a másik részét támogatásként átvállalhatja az
önkormányzat. Tisztában vagyok azzal, hogy az önkormányzatok milyen helyzetben vannak.
Aki a döntéseket meghozhatja, az a Társulás Tanácsa, ő áll szemben a konzorcium
vezetőjével, a szintén önkormányzati többségi tulajdonos részvénytársasággal. Jelenleg nem
tudunk átruházni döntési jogosítványt a Társulás tanácsáról. Meg kellene lépni, hogy egy
kisebb létszámú, könnyebben mozgatható és határozatképességben is jobban működő tanács
jöjjön össze, mint a mostani. Bizony most rengeteget küszködünk a határozatképtelenség
miatt, ugyanis 168 önkormányzat polgármesterét ugyanarra az időpontra összehívni, és hogy
meglegyen a határozatképesség – nagyon nehéz. Szerintem, kellene egy kisebb testületet, akár
felmenőrendszerben létrehozni, mert nem tudunk megfelelően reagálni majd a szolgáltatói
oldal lépéseire. Nekünk is gyorsabban mozgathatóvá kell állni. A szerződésben viszont van
egy melléklet, mely szerint a szolgáltatókkal külön is lehet kötni megállapodást. Itt van meg a
lehetőség arra, hogy próbáljanak meg egyeztetni a szolgáltatás gyakoriságában,
milyenségében, stb… , hogy az adott önkormányzatnál más legyen a díj. Hivatalosan
egységes díj van, de ez a megállapodás ott lesz és Önök is élhetnek ezzel a lehetőséggel majd.
Jelenleg azt sem tudjuk, hogy a díj hogyan fog alakulni. A másik lehetőség, hogy ha a
szolgáltatás színvonala sérelmet szenved, mindenkinél lesz a konzorcionális szerződés egy
példánya, alkalmazni, jelezni kell azonnal.
Kovács Miklós a KDV projektiroda vezetője
Az előtt pedig értetlenül állunk, hogy a Dunanett Kft.-nél nincs 60 literes edényzet, ugyanis a
közszolgáltatási szerződés is tartalmazza.
Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő
Január 1-je előtt a lakossággal ismét meg kell kötni a szolgáltatónak a szerződéseket, mert a
jelenlegi szerződések hatályukat vesztik és a szolgáltatónak kötelessége megkötni a
szerződést a lakossággal.
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Kovács Péter alpolgármester úr
Ha nem írja alá a lakosság?
Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő
Akkor belép a törvény. Azt gondolom, ha a lakosság megkapja a megfelelő tájékoztatást,
onnantól kezdve a lakosságnak lehetősége lesz a választásra és úgy kell megkötni a
szerződést. Itt nem lehet elsinkófálni azt, ami a kormányrendelet alapján a szerződésben
benne van.
Banyári István képviselő úr
Ha jól értem, akkor arra nincs lehetőség, hogy az önkormányzatok üzemeltessenek
hulladékszállító gépjárművet?
Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő
Nincs rá lehetőség.
/Vasaji László Arnold képviselő úr megérkezett 16,30-kor jelen van 7 fő képviselő/
Kovács Miklós a KDV projektiroda vezetője
Centralizálttá vált a dolog, az OHÜ (Országos Hulladék Ügynökség) az, aki a közszolgáltatási
adatokat begyűjtötte és ha erre ilyen gondolat, igény van, akkor ők azok akik elsődlegesen ezt
elbírálhatják. A jelenlegi élő szerződés alapján a konzorcium az, aki ezt a szolgáltatási
jogosítványt adhatja.
Vasaji László Arnold képviselő
Kérdésem, ha időközben vásárolok edényzetet és ezt megírom a szolgáltatónak, akkor mi
tudnak csinálni?
Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő
Akkor kell észnél lenni, amikor a szerződéskötésre kerül sor. Ha a lakos valamivel nem ért
egyet, akkor azt jeleznie kell az önkormányzatnak.
Kovács Miklós a KDV projektiroda vezetője
Mi már az ajánlati árat is úgy kértük be közbeszerzés esetén, tehát 80, 110, 120, 240, 760,
1100 literes és 4,4 m3-es edényzetekre. Ők erre is adták meg.
Dr. Bittmann Lilla jogi szakértő
Attól függetlenül, hogy a Társulás a szerződő fél, ez az Önök társulása is, Önök a döntés
részesei. Rajtunk keresztül kell az önkormányzatoknak a felvilágosítást a lakosságnak
megtenni, hogy képben legyenek, amikor a szerződést már alá szeretnék velük íratni. Akkor
amikor a díjjavaslatról a társulás döntött, ha az valóban a jogszabályoknak megfelelően lett
előkészítve, tehát nem tud a társulás kitáncolni belőle – el kell, hogy fogadja – akkor utána a
tagi önkormányzatoknak képviselő-testületi ülésre, ezeket az előterjesztéseket megtárgyalva
rendeletbe kell foglalni a lakossági szolgáltatási díjat. A jelenlegi törvények alapján
elidegeníthetetlen joga az önkormányzatoknak a hatósági díjnak a megállapítása. Az szerepel
a társulási megállapodásban, hogy ha valóban jogszerűen lett megállapítva, akkor kötelezem
magamat, mint önkormányzat, hogy természetesen ezt megállapítsam. Itt van a lehetőségem
arra – tudom, hogy ez most naív dolog – hogy a különböző támogatásokat továbbra is
fenntartsa.
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Kovács Miklós a KDV projektiroda vezetője
A pályázat feltétel rendszerében az volt megfogalmazva, hogy rendszerfejlesztés, a meglévő
hasznosító és feldolgozó egységek mellé telepítve kellett megtervezni ezt a rendszert. Ezért öt
központ lett ahol válogatás, komposztálás és kezelés is történik - ezek a nagyobb
létesítmények. De van 306 db gyűjtősziget és 22 db hulladékudvar megépítése. Első
olvasatban egy rendkívül decentralizált rendszer, sok helyen van és ezzel iszonyú vesszőfutást
kaptunk a szakértőktől. A lehetőségekhez mérten igyekeztünk minél körültekintőbben és
életszerűbben megalkotni azt a javaslatot, aminek a kivitelezéséhez szeretnénk hozzákezdeni.
Banyári István képviselő úr
Nem is lesz továbbfejlesztve a rendszer?
Kovács Miklós a KDV projektiroda vezetője
Az akkori pályázati kiírás szerint a feltételeknek megfelelő a támogatás, és ha lesz következő
lépcső, ez a következő programozási időszak, 2014-2020. éveire tehető. Azt is lehet látni,
hogy ez csak egy fél lépcsőfok ebben a témában, de sajnos ilyen feltételeket szabtak.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e további kérdés a KDV megjelent
képviselőihez?
Polgármester úr megállapítja, hogy további kérdés, vélemény nem merült fel.
Vörös Sándor polgármester úr
Köszönöm a KDV szakembereinek a megjelenést és a tájékoztatást.
Javaslom, hogy a beszámolót fogadjuk el, a határozatba egy olyan kitételt tegyünk bele, hogy
kérjük a KDV vezetőségét, hogy a díjszabások esetében próbáljanak meg területileg a
fizetőképességet vizsgálni, mert Dunavecsén és több településen is a lakosságnak kicsi a
jövedelme és nem tudnak nagymértékű emeléseket elviselni.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
254/2012. (VI.27.) Kt. h.
Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás ( KDV) tevékenységéről
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2./ A képviselő-testület felkéri a KDV vezetőségét, hogy a díjszabásoknál vegyék figyelembe
a térség lakosságának gyenge fizetőképességét, és a lakosság hátrányos szociális körülményeit
és előnytelen foglalkoztatási helyzetét.
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3./ Ezen határozatról értestül:
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 8154 Polgárdi,
Batthyány u. 132.
- Nagy Erzsébet aljegyző
Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy a következő,
testületi ülés 2012. augusztus 29-én lesz. Szeretettel meghívok mindenkit 2012. június 30-án a
Hídi-fesztiválra.
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény
értelmében, a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat.
Kmft.

Vörös Sándor
távollevő polgármester helyett

Nagy Erzsébet
aljegyző

Kovács Péter
alpolgármester
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