Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
60-5/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2012. március 28-án /15,00-16,00) megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Aranyi János Gábor, Banyári
István, Halászné Kovács Éva, Matula Jánosné és Vasaji László Arnold képviselők (7)
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Nagy Erzsébet aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Zádoriné Squor Mária
iskolaigazgató (Petőfi Sándor Általános Iskola), Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
(Százszorszép Óvoda), Dr. Pándi Ottó intézményvezető (Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és
Szociális Intézmény) Aranyi Ágota intézményvezető (Vikár Béla Művelődési Ház és
Könyvtár) Tóth Emese bölcsődevezető, Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső
tagja, Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja
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
képviselők hitelesítik. Polgármester úr kéri, hogy a meghívóban szereplő 2. és 5. napirendi
pontokat az áprilisi ülésre napoljuk el, valamint a 6. napirendi pont kiegészítéseivel – 6. e.,
(óvodapályázathoz kapcsolódó önerő határozat), 6. f. (Közmunkaprogramhoz kapcsolódó
eszközbeszerzés), 6. g. (Egészségügyi ellátás) 6. h. (Közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása) és 6.i ( „Egy nap a Városért” mozgalom) - fogadja el a testület.
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül a
módosítást elfogadták.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett
intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről
2.) A 2011. évre vonatkozó éves, összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása.
3.) Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások
eredményéről
4.) Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról és a központi
háziorvosi ügyelet működéséről
5.) Javaslat az adórendeletek módosítására
6.) Egyéb ügyek
a) Települési arculat, útkarbantartási feladatok megbeszélése
b) Javaslat a jogsértés orvoslására a Kormányhivatal észrevétele alapján
c) Javaslat a Piac üzemeltetésének pályázati felhívására

d) Javaslat a Gyermekvédelmi rendelet módosítására
e) Javaslat a Dunavecsei Százszorszép Óvoda II. sz. feladatellátási
helyének fejlesztése című DAOP-4.2.1-11 pályázat benyújtására
f) Javaslat a Közmunka Program keretében történő eszközvásárlásra
g) Egészségügyi ellátás
h) Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására
i) Egy nap a városért mozgalom

Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.

1./ Napirend:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett
intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Vörös Sándor polgármester úr
Kettő határozatunk van, melyek a mai nappal járnak le. Az egyik határozat az útkarbantartási
munkálatokra vonatkozik, a mai napirenden szerepel. A másik határozat a civil szervezetek
támogatásáról szóló szabályzat módosítása. Sajnos Jegyző Asszony betegsége miatt ez nem
készült el, javaslom, hogy a napirend megtárgyalását az áprilisi ülésre tegyük át.
A két ülés közötti eseményekről engedjétek meg, hogy pár szót szóljak:
- Befektetőbarát település programra jelentkeztünk, mai napon volt a második összejövetel
Székesfehérváron, hat összejövetel lesz összesen. Az összejövetelek lezárásaként egy
befektető ösztönzési stratégia fog készülni, melyet a képviselő-testület tagjai meg fognak
kapni, miután a Külgazdasági Hivatal is jóváhagyja. Igazából a korábbi iparfejlesztési
stratégiánk átdolgozásának lehet tekintetni.
- Beadásra került a Könyvtár részéről a TIOP 1.2.3. „Könyvtári szolgáltatás összehangolt
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat, erről döntöttünk korábban.
- Dunaújváros Polgármesteri Hivatalában vettem részt a Szinergia Közalapítvány kuratóriumi
ülésén, ahol tájékoztatást kaptunk azokról a támogatási lehetőségekről, melyek tavaly voltak
és vélelmezhetően forráshiány miatt nem biztos, hogy az idei évben kiírásra kerülnek. Tavaly
ebből a forrásból kaptunk programszervezésre, az Augusztus 20-i ünnepségünkre támogatást.
- Nagyon fontos esemény a Bácsvíz Zrt. működésével kapcsolatosan, a megyei
önkormányzatok konszolidációja törvény értelmében az összes olyan önkormányzati
tulajdonban lévő szervezetnél, vállalatnál, ahol a megyei önkormányzatnak tulajdonrésze volt
a menedzsmentet újra meg kellett választani. Ezt a közgyűlés megtárgyalta és úgy döntött,
hogy a régi vezérigazgatót hagyja meg a posztjában.
- Területfejlesztési ülésen vettem részt Kunszentmiklóson, amit a megyei önkormányzat
szervezett. Az elkövetkező időben a megyei önkormányzatok szerepe lényegesen átalakul az
új önkormányzati törvény kapcsán. Ez pedig azt jelenti, hogy a területfejlesztés a régióban
megyei szintre kerül. Kezdeményeztem, hogy egy fórumot hozzunk létre Apostaggal közösen,
ahol a területfejlesztés kérdéseit a megyei önkormányzat helyben is megvitathatja. Elsősorban
a vállalkozókat szeretnénk meghívni, mivel a vidékfejlesztéshez kapcsolódó pályázati
források a következő tervezési időszakban a megyei önkormányzatok hatáskörébe fognak
kerülni, ők fognak diszponálni a pénzek, és a kiírások fölött. Ezért gondoltam, hogy hasznos
lehet, hogy egy helyi fórumon is mindenki elmondhassa, hogy milyen pályázati
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konstrukciókat látna üdvösnek az ágazatában. Saját érdekünk, hogy hasznos ötletet adjunk a
pályázati rendszer átalakításához.
- Korábban jeleztük, hogy a kormányablakok működésével kapcsolatosan ajánlatot tettünk az
új szárny használatára, hogy ott rendezzék be a kormányablakot. Helyszíni ellenőrzésre került
sor, ahol négy szakember (Kormányhivatal és Minisztérium delegált) felmérte a területet,
megnézték, hogy a szárny alkalmas-e a kormányablak kialakítására. Döntés az elmondásuk
szerint csak nyár közepén várható.
- A Fűzvölgyi csatorna mellett megkezdődött a szemétszedés, volt kérés, hogy vegyük fel a
kapcsolatot a Horgász Egyesülettel, egész héten ez zajlik. Az összegyűjtött zsákokat a
dögkúthoz gyűjtjük össze, mivel oda fogjuk rendelni a konténert. Remélhetőleg a jövő hét
elején el is lesz szállítva.
- A bölcsődének az elmúlt időszakban hatósági ellenőrzése volt, több hiányosságot is
föltártak, a hivatalos jegyzőkönyv a mai postával érkezett meg. Az előzetes javaslat az volt,
hogy hatósági szerződéssel működjön tovább a bölcsőde. De erről később, a jegyzőkönyv
áttekintése után bővebb tájékoztatást adunk.
Nagy Erzsébet aljegyző
Nagy hiányosságot nem tártak fel, ez a jelentés nem a tárgyi feltételekre terjed ki, hanem
inkább a dokumentációkra, tehát a munkaszerződésekre, a térítési díjak beszedésére. A tárgyi
feltételeket ezután fogják vizsgálni.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a civil
szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosításának megtárgyalását az áprilisi ülésre
tegyük át?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
66/2012. (III.28.) sz. Kt.h.
Civil szervezetek támogatásának
Szabályozása
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a 47/2012.
(II.22.) számú határozatának határidejét - Jegyző Asszony betegsége miatt - módosítja 2012.
április 25-i dátumra.
Felelős: Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
2./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző

Polgármester úr felsorolva a tájékoztatót a két ülés között történt eseményekre, kérte, hogy
azt a testület fogadja el.
A képviselő-testület tagjai polgármester úr tájékoztatását 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat
és határozathozatal nélkül tudomásul vették.
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2./ Napirend:
A 2011. évre vonatkozó éves, összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az ülés elején említettem, hogy e napirend megtárgyalását a következő ülésre tegyük át,
mivel az önkormányzat zárszámadását is az áprilisi ülésen kell megtárgyalnunk.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a
napirendet a következő testületi ülésre tegyük át?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
67/2012.(III.28.) sz. Kt.h.
A 2011. évre vonatkozó éves, összefoglaló
ellenőrzési jelentés elnapolása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a „2011. évre
vonatkozó éves, összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása” című napirendet a következő
ülésre elnapolja.
Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
2/ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

3./ Napirend:
Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről
Előadó: oktatási intézmények vezetői
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, 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 bizottságunk megtárgyalta az óvodai és
iskolai első osztályosok beiratkozási rendjét. Az óvodában 45 gyermeket írattak be, a
csoportkialakítások megtörténtek, ahol javasoljuk a létszámátlépési engedély megadását az
előző időszakokhoz hasonlóan. Itt négy csoportnál 20 %-ot, egynél pedig további 10 %
létszámátlépést javasolunk elfogadni. Az óvodában halmozottan hátrányos helyzetű
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gyermekek létszáma alacsony, így pályázat benyújtására nincs lehetőség. Az általános iskolai
beiratkozások az alábbiak szerint alakultak a településen:
Petőfi Sándor Általános Iskolában 34 fő a beíratottak létszáma, ebből 13 fő kettő főnek
számít. Csoportalakításnál a 47-es létszám figyelembevételével kettő osztály kialakítására
kerül sor. A Református Iskola tájékoztatott bennünket, hogy egy fő az általános iskolai
beíratott. Az EGYMI-nél jelenleg 3 fő a beíratott. Javaslom a tájékoztató elfogadását.
Vörös Sándor polgármester
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
68/2012.(III.28.) sz. Kt.h.
Oktatási, nevelési
intézményekben
indítható csoportok
Határozat

1./ A képviselő-testület a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.
§. 2 (bek.) c.) pontja alapján a Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2012-2013-as tanítási
évben kettő első osztály indítását, felmenő évfolyamok osztályszáma változatlanul hagyását
határozza meg. Százszorszép óvodában 1 csoportnál (Süni) 20 + 10 %-os, 4 (Micimackó,
Pillangó, Napocska, Méhecske) csoportnál 20 %-os létszámtúllépést engedélyez, összesen 6
csoport indítását hagyja jóvá. A hatodik csoportnál (Katica) létszámtúllépést nem tervez.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató,
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
- Vörös Sándor polgármester
- Matula Jánosné az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke

4./ Napirend:
Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról és a központi háziorvosi ügyelet
működéséről
Előadó: Dr. Pándi Ottó intézményvezető főosztályvezető
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester
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 beszámolót elfogadásra javasolja azzal, hogy mivel kimutatás nem készült a
gazdálkodásról, a főorvos úr ígéretet tett, hogy néhány adattal a mai önkormányzati ülésre fog
készülni. Tudomásom szerint a béradatokat prezentálta, ami nem a teljes gazdasági helyzetet
tartalmazza. Én az anyag elfogadását javaslom, a kiegészítést úgy gondolom, hogy beszéljük
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meg. A bizottság is úgy döntött, hogy a beszámoló elfogadását javasolja ezzel a
kiegészítéssel.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
Amikor megkaptam a számszaki adatokat, akkor nem volt egyértelmű, hogy melyik táblázat
miről szól. Délelőtt tisztáztuk a gazdasági vezetővel, hogy az összesített költségek mind a
korábbi döntésünk alapjául szolgáló kimutatások. A bér kimutatásoknál belekezdtünk,
megpróbáltuk összeadni az adatokat, de a november havin kívül a többi nem egyező.
Javaslom, hogy a következő ülésre a gazdasági csoport készítse el a négy hónapnak a
tényleges kalkulációját, azért is mert a környező települések önkormányzati felé ezt vállaltuk.
Ezért a számszaki kiegészítést nem javaslom elfogadni, részemről új kimutatást szeretnék.
Kovács Péter alpolgármester úr
A rendelőintézet munkájáról egy nagyon alapos beszámoló készült, a házi orvosi ügyelet
működéséről nem készült sem pénzügyi és szakmai beszámoló. Véleményem az, hogy
válasszuk külön a háziorvosi ügyelet beszámolóját a rendelőintézet beszámolójától. A
háziorvosi ügyelet beszámolóját tegyük át későbbi időpontra, a rendelőintézet beszámolóját
pedig fogadjuk el.
Vörös Sándor polgármester
Összegzem az elhangzottakat, a javaslatok szerint fogadjuk el a szakrendelő szakmai
beszámolóját és kérjük a háziorvosi ügyelet pénzügyi beszámolóját a gazdálkodási csoport
részéről elkészíteni.
Kovács Péter alpolgármester úr
Javaslom, hogy egy különálló napirendi pontként a központi háziorvosi ügyelet működéséről
készüljön szakmai beszámoló, amely pénzügyi és statisztikai adatokat tartalmazza.
Banyári István képviselő úr
Már csak azért is, mert a beszámolót a négy önkormányzatnak tovább kell küldeni.
Vörös Sándor polgármester
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
69/2012.(III.28.) sz. Kt.h.
Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet
munkájáról és a központi háziorvosi ügyelet
működéséről
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő munkájáról
készült beszámolót elfogadja.
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2./ Továbbá felkéri Dr. Pándi Ottó intézményvezetőt és Ginál Róbert gazdálkodási
csoportvezetőt, hogy a Központi Háziorvosi ügyelet működéséről az áprilisi testületi ülésre
készítsen szakmai és pénzügyi beszámolót.
Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Dr. Pándi Ottó intézményvezető
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető

5./ Napirend:
Javaslat az adórendeletek módosítására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Az ülés elején említettem, hogy e napirend megtárgyalását a következő ülésre tegyük át,
mivel jegyző asszony betegállományban van.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a
napirendet a következő testületi ülésre tegyük át?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
70/2012.(III.28.) sz. Kt.h.
Adórendeletek módosításának elnapolása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a „Javaslat az
adórendeletek módosítására” című napirendet a következő ülésre elnapolja.
Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
- Krepsz Józsefné adóügyi főmunkatárs

6./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Települési arculat, útkarbantartási feladatok megbeszélése
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Vörös Sándor polgármester úr
A bizottsági ülésen, amit feladatként megbeszéltünk, azt elmondanám. Kettő útjelző tábla
kihelyezése, buszmegállók megújítása, bizonyos utcák – Lukácsi Imre, Kodály Zoltán és
Deák Ferenc utcák - aszfaltpermetes lezárása hiányzik. Útalap készítése több utcában, mint
például a Síp utca, Határ út, Cédrus utca, Fő út melletti szerviz út, valamint a kátyúzás,
padkázás, valamint a járdaépítő program. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
napirendet, felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el a javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A hétfőre meghirdetett bizottsági ülés nem volt határozatképes, a mai napon az a javaslat
született, azon kívül, ami az arculatra és egyebekre elhangzott, hogy a kátyúzás felmérése
történjen meg legelőször, arra árajánlatokat kérjünk be. Ezzel egyidejűleg az árajánlatkérés
úgy kerüljön ki cégekhez, hogy abba tegyenek javaslatot útalap készítés négyzetméter árára
is. Amennyiben a költségvetésben szereplő kereteink lehetővé teszik, a beérkező árajánlatok
függvényében döntsünk arról, hogy melyik utca kerül útalap építésre. A bizottsági ülésen
elhangzott a KRESZ-tábláknak a karbantartása is, erre azt a választ kaptuk, hogy folyamatban
van – ezt elfogadta a bizottság. Továbbá elhangzott még egy javaslat, hogy az utcanévtáblák
felmérése történjen meg, a táblák elhelyezésére vonatkozóan árajánlatok kerüljenek bekérésre.
Vörös Sándor polgármester úr
Az utca névtáblákkal kapcsolatban kaptunk a Magyar Postától olyan ígéretet, hogy ebben ők
szakmai segítséget nyújtanak, hogy hol és milyen utca névtáblák hiányoznak. Jeleztük is
irányukban a kérdéseinket, de nem kaptunk rá hivatalos választ.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottsági ülésen javaslatként elhangzott, hogy ezeknek, a tábláknak egységesnek kellene
lenniük.
Kovács Péter alpolgármester úr
A hétfői megbeszélésen elhangzott, hogy az aszfaltpermetes felületzárás is, javaslom, hogy
erre is kérjünk árajánlatot.
Vörös Sándor polgármester úr
Egyetértek a javaslattal. Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
71/2012.(III.28.) sz. Kt.h.
Települési arculat, útkarbantartási feladatok
Határozat

1./ A képviselő-testület megtárgyalta a Települési arculat, útkarbantartási feladatok
megbeszélése című napirend szóbeli előterjesztését és úgy rendelkezik, hogy Polgármester úr
árajánlatokat kérjen – három vállalkozástól - melegaszfaltos kátyúzás, hidegmurvás kátyúzás
négyzetméterenkénti árára, útalap készítésének négyzetméterenkénti árára, gépi padkázás
folyóméterenkénti árára, valamint aszfalt permetes lezárás négyzetméterenkénti árára.
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2./ Az árajánlatok beérkezését követően a képviselő-testület az áprilisi testületi ülésen dönt.
3./ A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy az utcanévtáblák felmérése történjen meg, a
táblák elhelyezésére vonatkozóan árajánlatok kerüljenek bekérésre.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Vörös Sándor
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester úr
- Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
b) Javaslat a jogsértés orvoslására a Kormányhivatal észrevétele alapján

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét,
hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A február 8-i zárt ülésünkön hoztunk egy határozatot a Jegyző Asszony munkaviszonyának
véglegesítéséről. A Kormányhivatal észrevételt tett arra vonatkozóan, hogy jogszabálysértés
történt, mivel jegyző vagy aljegyző nem volt bent az ülésen. Két határozat-tervezet született a
jogsértésre, egyik a véglegesítés megerősítése, a másik javaslat a korábbi határozunk hatályon
kívül helyezése. A hatályon kívül helyezés határozatába szerepel annak indoklása, hogy ezt
miért tesszük. Nevezetesen azért, mert ha hatályon kívül helyezzük az idő eltelt és a
jogviszony magától is végletesítésre került. A bizottság a hatályon kívül helyezésről szóló
határozat-tervezet elfogadását javasolja.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot
hozták:
72/2012. (III. 28.) sz. Kt.h.
Törvényességi észrevételre
tett intézkedés /Jegyzői kinevezés
véglegesítése/
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal 2012. március 7. napján kelt I-B-001/2241-I/2012. számú
törvényességi észrevétele figyelembevételével a 2012. február 8-án kelt 41/2012. számú
képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Indokolás
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Dunavecse Város Képviselő-testülete a 2012. február 8-án kelt 41/2012. számú képviselőtestületi határozatával úgy rendelkezett, hogy dr. Schindler Andrea jegyzői kinevezését
véglegesíti.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2012. március 7. napján kelt IB-001/2241-I/2012.
számon törvényességi észrevételt tett, miszerint az ügy megtárgyalása és a határozat
meghozatala során eljárási hibák történtek. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 11/B §. (3) bekezdése alapján a jegyző jogviszonya a próbaidő elteltével a törvény
értelmében határozatlan idejűvé alakul át.
Mivel a jegyzői kinevezés a testületi döntéstől függetlenül már véglegessé vált, valamint a
határozat egyébként is törvénysértő, ezért a képviselő-testület a 41/2012. Kt. határozatának
hatályon kívül helyezéséről döntött.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
- Dr. Schindler Andrea c. főjegyző
- Nagy Erzsébet aljegyző
- Fűriné Varga Ágnes főelőadó
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

c) Javaslat a Piac üzemeltetésének pályázati felhívására

Vörös Sándor polgármester úr
Már sokadszorra írjuk ki a piac üzemeltetésére a pályázatot, kijelenthető, hogy évek óta nem
találunk üzemeltetőt. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, ezért
felkérem az elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A pályázati kiírás tervezet hasonló tartalommal készült el, egy kiegészítés szerepel benne,
nevezetesen, hogy a pályázónak biztosítani kell az önkormányzat részére 1 négyzetméternyi
területet a mezőgazdasági termények értékesítésére. A bizottság ezzel a módosítással a
pályázat kiírását 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 a következő határozatot
hozták:
73/2012. (III. 28.) sz. Kt.h.
Piac üzemeltetésére
pályázat kiírása
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a piac üzemeltetésére pályázatot ír ki a csatolt
melléklet szerint.
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2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtására felkéri Nagy Erzsébet
aljegyzőt. A pályázati felhívás meghirdetésének határideje: azonnal
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
d) Javaslat a Gyermekvédelmi rendelet módosítására

Vörös Sándor polgármester úr
Felkérem az Aljegyző Asszonyt, hogy a napirendet ismertesse.
Nagy Erzsébet aljegyző
A gyermekvédelmi törvény 2012. január 1-jétől módosította az országgyűlés, e szerint minden
önkormányzatnak 2012. április 1.-ig felül kell bírálnia a gyermekvédelmi rendeletét. Azok az
önkormányzatok, ahol a gyermekvédelmi ellátást társulásban látják el, a társulási tanács
kiválaszt egy önkormányzatot, aki a rendeletében szabályozni fogja a szolgáltatások
igénybevételének feltételeit, illetve a térítési díjakat. Dunavecse vonatkozásában a bölcsőde,
illetve a gyermekjóléti szolgálata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásoknak a területe, a
bölcsőde városi intézmény annak térítési díjai, a hozzáférés lehetősége továbbra is a
rendeletünkben lesz megállapítva. Viszont a gyermekjóléti szolgálat igénybevételére
kijelölték Kunszentmiklós város önkormányzatát, tehát ők fogják rendeletükben szabályozni.
A gyermekvédelmi szolgálat térítésmentes, tehát nem kerül semmibe. A mi rendeletünkbe
pedig azt kell rögzíteni, hogy a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozóan Kunszentmiklós város
alkot rendeletet.
Vasaji László Arnold képviselő úr
Mivel kijelölték Kunszentmiklóst, mit tehetünk?
Nagy Erzsébet aljegyző
Annyiban jelölték csak ki Kunszentmiklóst, hogy ő fog abban rendeletet alkotni, hogyan lehet
a gyermekjóléti szolgálatot igénybe venni. De mivel térítési díjak nincsenek, erre
Kunszentmiklós sem fog rendeletet alkotni, viszont a Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala ennek ellenére kérte, hogy mégis csak vegyük bele mind a társulási
megállapodásba, mind pedig a rendeletünkbe. Ennek akkor volna jelentősége, ha lenne a
településünkön Gyermekotthon vagy kistérségi bölcsőde. Mivel a társulásban csak a
gyermekjóléti szolgálat van, ezért nagy jelentősége nincsen, viszont feladatként megkaptuk.
Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el a javaslatukat.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A bizottság javaslata a rendelet-tervezet elfogadása. Bizonyos értelemben formális, mivel a
gesztor önkormányzatot kell kijelölni, ez Kunszentmiklós város. Viszont térítési díj
megállapítására nem kerül sor, mivel nincs ilyen szolgáltatásra térítés megállapítva.
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Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták „Dunavecse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III.29.) rendeletét a gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 17/2010./III.31./ számú rendeletének módosításáról.” – mely rendelet teljes
terjedelemben e jegyzőkönyvhöz csatolva van.

e) Javaslat a Dunavecsei Százszorszép Óvoda II. sz. feladatellátási
helyének fejlesztése című DAOP-4.2.1-11 pályázat benyújtására

Vörös Sándor polgármester úr
Korábban döntöttünk arról, hogy a II. számú óvoda felújítására, átépítésére, csoportszoba
bővítésére pályázatot nyújtunk be. Korábbi pályázatokon lehetett látni, hogy nem fogadták el
azokat a határozatokat, amelyekben nem írtunk bele pontos összegeket. A legfrissebb adatok
alapján elkészült a költségvetés, a pályázat író kérte, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a
testület.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
Óriási nagynak tűnik a bekerülési költség.
Vörös Sándor polgármester úr
A maximálisra lett beállítva, mert önerő nélkül 120 millió forint a maximálisan kérhető
összeg. Ennek mi az oka nem tudom, a költségvetés összeállításában az eszközlista
összeállítását végeztük mi. Az építéssel kapcsolatos költségeket, illetve egyéb felmerülő
költségeket a pályázat író, illetve az előzetes tervezői költségbecslés alapján lett összeállítva.
Annyit lehet tudni, hogy több olyan elemnek nem felel meg az óvoda, ami az új
szabványokban elő van írva. Ami fontos, hogy csoportszobával fog bővülni, egy nagyobb
légterű tornaszobával, orvosi szobával, logopédia és fejlesztőszobával, nevelői szobával,
öltözőszobával, mozgáskorlátozott WC-vel. Az egész épület szigetelve lesz, a lapos tetőre
kiemelt tető kerül, ami alapján szintén hőszigetelés kerül, korszerű fűtés kerül beszerelésre.
Kompletten nem lesz olyan helyiség, melyet nem érint a felújítás. A pályázat végső benyújtási
határideje április 2.
Matula Jánosné képviselő asszony
Javaslom a pályázat anyagának a benyújtását. Szerintem azért a legmagasabb összeget
célozza meg, hogy így a legmagasabb támogatást lehessen megkapni.
Vörös Sándor polgármester úr
A mai napig a költségvetésben voltak olyan kérdések, amelyek egyik vagy másik fél részéről
vitatottak voltak, de ez mostanra más letisztult. Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól,
hogy ki ért egyet a pályázat benyújtásával, illetve a határozat-tervezet elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
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74/2012.(III.28.) sz. Kt.h.
A Dunavecsei Százszorszép Óvoda II. sz.
feladatellátási helyének fejlesztése című
DAOP-4.2.1-11 pályázathoz
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP4.2.1-11 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.
-

A megvalósítási helyszínek helyrajzi száma: 1166, 1167
A projekt megnevezése: „A Dunavecsei Százszorszép Óvoda II. sz. feladatellátási
helyének fejlesztése”
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 126.288.136 Ft.
A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
bruttó 126.288.136 Ft.
Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 5%-a, bruttó 6.314.407 Ft.
Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás.
A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 119.973.729 Ft.

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

megbízza

Vörös

Sándor

Felelős: Vörös Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
4./ Ezen határozatról értesül:
- MAPI Zrt. 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

f) Javaslat a Közmunka Program keretében történő eszközvásárlásra

Vörös Sándor polgármester úr
A közmunka program keretében négy projektünk indult, ezek egyikében szerepel traktor,
valamint hozzá kapcsolódó pótkocsi és egyéb eszközök. Felkérem Alpolgármester urat, hogy
a napirendet, mint szakmailag hozzáértő vezesse fel.
Kovács Péter alpolgármester úr
A polgármester úrral valamint Banyári István képviselő társammal 3 traktort meg is néztünk
a helyszínen. Az volt a forgalmazóknak a kívánsága, hogy egységes specifikációval
rendelkező árajánlatot kérjünk, amelyben megfogalmaztuk a traktor paramétereit.
(kardánkihajtással, hidraulikával rendelkezzen, borulásvédője legyen, valamint pótkocsi,
homlokrakó, talajmaró és fűkasza tartozék szükséges hozzá) Az árajánlatok közül a
legkedvezőbb az LGW kínai traktor ajánlata volt. Erre a célra szánt keretünk 6.300 eFt., a
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legkedvezőbb ajánlat 6.588 eFt. Ezt az ajánlatot ki kell egészítenünk 288 eFt-tal. Az én
véleményem szerint szakmailag legjobb a Kioti traktor. A homlokrakója egy MTZ-80-nak is a
dicsőségére válna. A szövetkezetben ennél lényegesen gyengébb homlokrakókat használtunk
a MTZ-ken. A Kioti traktor ára 7.390 eFt, a kiegészítésünk kb. 1 millió forint. Láttunk TZ4K
traktort, ami cseh gyártmányú volt, de az elmondás alapján nem javasoltak hozzá
homlokrakót, mert akkor instabillá válik és felborul. Így ez a gép nem nyerte el tetszésünket.
Kettő fajta traktor ajánlat még érkezett, de azok 8 millió forintnál magasabbak voltak. Ha
választhatunk az ára miatt jöhet szóba az LGW kínai traktor, szakmailag a Kioti traktor. E
kettő közül kellene választanunk. Ez utóbbihoz 3 év garancia is párosul, ami még kedvezőbbé
teszi a választást. Szeretném, ha olyan traktort vennénk – ezért is nem vagyok a használt
traktornak a híve – hogy két év múlva, amikor választást lesz még a garancia éljen.
Banyári István képviselő úr
Nekem is a Kioti traktor tetszett a legjobban, a felszereltsége is nagyon jó, valamint a 3 év
garancia is mellette szól. Sőt, ami a legjobb a kiszállásért nem számolnak fel plusz költséget
meghibásodás esetén. Az Interneten mindegyiknek utánanéztem, a Kioti traktornak nagyon
komoly alkatrész bázisa is van. Én kínai traktort nem javaslom megvételre.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom, hogy az Agrolánc, CONTSTAR és a Rotáció ajánlatát vessük el. Az LGW kínai
traktor és a Kioti traktor közül válasszunk. LGW traktor működik Apostagon, próbáltunk
információt gyűjteni a tulajdonosától, de sajnos még csak 16 órát ment vele. Nem vagyok
hozzáértő, megállapítások szerint mindkettő gép kinézetre jól néz ki, erős, robusztus. A
gazdálkodási csoportvezetőtől kérdezem, hogy van-e nekünk 1 millió forintunk arra, hogy a
Kioti traktort válasszuk?
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
A civil szervezetek támogatási keretben maradt még pénz, amit át tudunk csoportosítani a
gépvásárlásra.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A Dél-koreaiak nagyon jó szinten gyártanak jó minőséget szervízelés és meghibásodás
alapján. Azt gondolom, ha jó minőségű a traktor, akkor annak működnie kell 10 év múlva is.
Vasaji László Arnold képviselő úr
Azt gondolom, hogy egy traktornak ki kell bírnia 20 évet. Az alpolgármester úr javaslatával
értek egyet, még akkor is, ha 1 millió forintot kell hozzátennünk. Arra kell törekednünk, hogy
ezt a befektetett összeget kigazdálkodjuk.
Banyári István képviselő úr
Javaslom, hogy próbálja meg a Polgármester úr az árajánlatban szereplő összegből még
alkudni.
Vörös Sándor polgármester úr
Megpróbálom. Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a DélKoreai gyártmányú, Kioti típusú traktort, hozzátartozó tartozékokkal rendeljem meg?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
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75/2012.(III.28.) sz. Kt.h.
Közmunka Program keretében történő eszközvásárlás
Határozat

1./ A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Közmunka Program keretében eszközöket
vásárol. A pályázat keretösszege: 6.360.308 Ft., a megvásárolni kívánt gép és tartozékainak
összege: 7.035.800 Ft.
2./ A képviselő-testület felkéri
- Vörös Sándor polgármestert a Kioti típusú traktor és tartozékai megrendelésére, valamint az
adás-vételi szerződés aláírására.
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezetőt, hogy az 1. pontban meghatározott összeg
átutalásáról gondoskodjon, valamint a pályázati keretösszeg és a kialkudott vételár
különbözetét 675.492 Ft összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe tervezze be.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

g) Egészségügyi ellátás

Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A képviselő társakkal a hétfői ülés után itt maradva beszélgettünk és az volt a konkúzió, hogy
egyes szakrendelésekre sokat kell várni. A várólisták kiküszöbölésére kérjük annak a
vizsgálatát és lehetséges megoldásokra javaslatot a közeljövőben – április végéig – hogy
magánrendelés bevezetésére hogyan és hol kerülhet sor, hogy a lakosság megelégedésére az
ellátás rövid idővel legyen biztosított.
Vörös Sándor polgármester úr
A várólisták szűkítéséről, illetve a magánrendelések bevezetésének lehetőségéről hangzott el
javaslat elnök asszony részéről. Megkérdezem a főorvos urat, hogy melyik testületi ülésre
tudná elkészíteni az előterjesztést az elhangzottak figyelembe vételével?
Dr. Pándi Ottó intézményvezető (Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő)
Az áprilisi testületi ülésre el tudom készíteni az előterjesztést.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A másik felvetésem a Március Idusa ünnepségsorozat rendezvényeivel kapcsolatos, javaslom
a képviselő társaknak, hogy köszönőlevelet küldjünk a műsorsorozat résztvevőinek. Gondolok
(Gálára, ünnepi előadásra, Jótékonysági bálra) a színvonalas ünnepi műsorra, ami mindenki
megelégedésére szolgált. Azért mondom, mert nagyon sokan, nagyon sok szabadidőt áldoztak
fel ezeknek a jó kimeneteléért. A magam részéről egyhez van megjegyzésem a Jótékonysági
Bál megszervezéséért a Főorvos úr és a főnővér nagyon sokat dolgozott, de sajnos a munkával
szemben nem volt elég látogató.
Vörös Sándor polgármester úr
Az ünnepségsorozat résztvevői részére mindenképpen küldeni fogom a köszönőlevelet.
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h) Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására

Vörös Sándor polgármester úr
Lehetőség nyílik „A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása elnevezésű
pályázat keretében térfigyelő rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzésre. A településünknek
nagy szüksége volna a térfigyelésre. Javaslom a pályázat benyújtását.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a pályázat
benyújtásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:

76/2012.(III.28.) sz. Kt.h.
A közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 4/2012.
(III. 1.) BM rendelet 3. sz. melléklet szerint „A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” elnevezésű pályázat benyújtását, melyhez szükséges 1.443.343 Ft önerőt az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.
2./ A képviselő-testület megbízza Vörös Sándor polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat
benyújtásáról.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
Határidő: 2012. március 30.
3./ A képviselő-testület felkéri a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy a 2012. évi
költségvetésébe tervezze be.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

i) „Egy nap a Városért” mozgalom

Vörös Sándor polgármester úr
A helyszíneket és a tennivalókat táblázat formájában összefoglaltuk és kiosztottuk. Van-e
valakinek kérdése, észrevétele a táblázathoz?
Vasaji László Arnold képviselő úr
Nem látom a táblázatba a Liszt F. teret, mint helyszínt. A II. számú óvodában jelezték, hogy
léceket kellene kicserélni, hogy a gyerekek ne járjanak ki-be. Az anyagköltsége kb. 5.000 Ft.
lenne. Ha volna pár léc, akkor azt felcsavaroznánk és lefestenénk.
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Vörös Sándor polgármester úr
Sajnos kimaradt a listából a Liszt F. tér, ezt pótolni fogom. Mindenkit kérek, hogy hirdesse a
kollegáinál a március 31-i napot, hogy minél többen legyünk.
Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülés 2012.
április 25-én lesz.
A testületi ülésen több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a megjelenést, majd
az ülést bezárta.

Kmft.

Vörös Sándor
polgármester

Nagy Erzsébet
aljegyző
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