Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
60-15/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2012. november 28.-án /15,00-17,30/ 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, Aranyi Ágota
intézményvezető (Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár) Kerekné Markovits Julianna
óvodavezető (Százszorszép Óvoda) Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató (Petőfi Sándor
Általános Iskola), Dr. Pándi Ottó intézményvezető (Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és
Szociális Intézmény) Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja, Tóth
József és Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja
Meghívottak:
dr. Bardócz Emma háziorvos
Dr. Léba Éva fogszakorvos
Dr. Balázs Gizella gyermekorvos
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. Egy írásbeli beadvány érkezett, hogy az 5.b) Temetési szolgáltatással
kapcsolatos problémák és a szolgáltatás díjának megtárgyalása című napirendi pontot vegyük
le a témák közül, mivel nehogy részlehajlás miatt vádoljon meg egyik vagy másik felekezet.
Kovács Péter alpolgármester úr
Döntési jogkörünk nincs benne, a napirend levételét a bizottság is javasolta.
Banyári István képviselő úr
Az árakról nem lehet beszélni, viszont az elvről lehet beszélni, és ennek megvan a megfelelő
magasabb szintű fórumai is, ahol a problémát lehet jelezni.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A bizottság határozatot nem tudott hozni, döntési jogunk nincsen, ezért támogatom azt, hogy
vegyük le a napirendről.

Banyári István képviselő úr
Azt nem tiltja a törvény, - mivel a lakosságot érinti – hogy az egyházak felsőbb vezetőit a
Polgármester úr keresse meg levélben és írja le, hogy milyen problémák vannak Dunavecsén,
és kérje meg az egyházvezetőket, hogy járjanak el az érdekünkben.
Vörös Sándor polgármester úr
Azzal egyet tudok érteni, hogy a napirendi pont keretében e levél tartalmát beszéljük meg.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy az 5.b.) napirendet
ne vegyük le?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, határozathozatal nélkül
döntöttek.
Vörös Sándor polgármester úr
A napirendi pontokat szeretném kiegészíteni az alábbi pontokkal:
5.f) Közmunkaprogram keretében történő munkaeszközök kiválasztása
5.g) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló rendelet módosítása valamint, zárt ülésen történő napirendeket az alábbiak szerint:
4. Dunavecse, Fő út 40./2. számú önkormányzati bérlakás volt bérlőjének
díjhátralék ügye
5. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
6. Helyi gyermekétkeztetés, konyha üzemeltetésének megtárgyalása
7. A Petőfi Sándor utca 1. sz. alatti ingatlan vételi szándéka
8. Ingatlan elővásárlási jogáról lemondás (Dunavecse, Fő út 54.)
9. Környezetvédelmi ügyek

Javasolta, hogy a módosításokkal fogadja el a testület a napirendi pontokat.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a felsorolt
napirendi pontokkal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
322/2012. (XI.28.) Kt. normatív határozata
Napirend elfogadása
(2012. november 28.)
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. november 28-i ülés napirendi
pontjait az alábbi szerint fogadja el:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett
intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről
2.) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására
3.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásának
eredményéről
4.) Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának
meghatározására
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5.) Egyéb ügyek
a) Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról
b) Temetkezési szolgáltatással kapcsolatos problémák és a szolgáltatás
díjának megtárgyalása
c) Zarándok turizmus fejlesztése önként vállalt önkormányzati
feladattá minősítése
d) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
e) Javaslat a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvár alapító okiratának
módosítására
f) Közmunkaprogram keretében történő munkaeszközök kiválasztása
g) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítésére
(Dunavecse, Fő út 24. 4. lakás)
2. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítésére
(Dunavecse, Fő út 24. 8. lakás)
3. Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérletére pályázat elbírálása
(Fő út 40. „Italdiszkont)
4. Dunavecse, Fő út 40./2. számú önkormányzati bérlakás volt bérlőjének
díjhátralék ügye
5. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
6. Helyi gyermekétkeztetés, konyha üzemeltetésének megtárgyalása
7. A Petőfi Sándor utca 1. sz. alatti ingatlan vételi szándéka
8. Ingatlan elővásárlási jogáról lemondás (Dunavecse, Fő út 53.)
9. Környezetvédelmi ügyek

2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

A napirendi pontok elfogadása után megkezdődött azok egyenkénti tárgyalás.

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
A lejárt idejű határozatok között a 276/2012. számú Önkormányzati lakásállomány
tájékoztatója szerep, melyet javaslok elnapolni a decemberi testületi ülésre.
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A 304, 305, 306/2012. számú, az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról szóló
beszámolókat részvétel hiányában a mai ülésen tárgyalni fogjuk.
A két ülés közötti eseményekről engedjétek meg, hogy pár szót szóljak:
- Korábban beszéltünk az Apostag és Dunavecse Területfejlesztési Kft. tulajdonrészéről.
Akkor eldöntöttük, hogy felajánljuk részünket megvételre. A többségi tulajdonos jelezte, hogy
meg kívánja vásárolni. A szerződést még nem juttatták el részünkre, viszont a pénzt már
átutalták.
- Kecskeméten a Kormányhivatalban vettem részt a Múzeum átadásával kapcsolatban.
Napirendi pontokban ezért a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát
módosítani szükséges. Erről később még lesz szó.
- Rendőrségi Konzultációs Fórumot tartottunk, ahol a közoktatási intézmények vezetői,
egyházak képviselői, polgárőrség elnöke, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai
vettek részt. A fórum célja, hogy megbeszéljük a településen felmerülő problémákat, és
azokra közösen keressünk megoldást.
- Lehetőség van, a NYITOK programon való részvételre. Egy civil szervezet által megnyert
pályázatról van szó, akik azt vállalták, hogy 50 helyszínen az országban tanulási központot
hoznak létre. A lényege, hogy nem iskolarendszerű, illetve felnőttképzés folyna, hanem pld.
segítséget nyújtana különböző területeken a nyomtatványok kitöltésében. Erre ki kellett
jelölni egy gesztor szervezetet, amire ki volt kötve, hogy iskola nem lehet, ezért gesztor
szervezetnek a művelődési házat gondoltam. Ezzel a pályázattal két dolgot is nyernénk, egyik
az irodát két évig folyamatosan bérelnék és hozzájárulnának az intézmény működési
költségeihez. Berendeznék a kisebb irodát irodának, a nagyobb irodát számítógépes
tanteremnek. A projekt lezárta után az eszközök nálunk maradnak. A projektben 1,5 fő
szerepel, kiket ők fizetnek, viszont utána még működtetni kell fél évig. Ha a munkába a
művelődési ház volt dolgozója bekapcsolódik, akkor a fenntartási időszakban ugyanaz a
dolgozó végezheti a fenntartást. Azt gondolom, hogy ez biztos bevétel a művelődési háznak
két évig.
- Ma a KDV társulási ülésén voltam, ami nem volt pozitív. Elfogadta a KDV a díjszabását a
következő évre, amely 4,01 Ft/liter lesz. Tartózkodtam a szavazástól, - elmondtam az
érveimet a tanácsülésen a kialakult díjjal kapcsolatban. Véleményem szerint a decemberi
testületi ülésre a Dunanett Kft.-t meg kellene hívni – a szolgáltatónkat – és információt kérni
tőle és a belső tartalmakban megegyezni, hogy mit fog ezért szolgáltatni.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Legutóbb, mikor eljött az ülésünkre a Dunanett Kft. igazgatója, elmondta, hogy ők a 120
literes edényt 25 kg súllyal számolják. Akkor felvetettem, hogy ki kellene számolni és utána
kellene nézni annak, hogy mi megtehetjük-e azt, hogy összegyűjtjük a szemetet és átadjuk
nekik literre, úgy, hogy az megegyezzen a súllyal. Azt gondolom, hogy így fele, illetve
negyede költség lenne. Megtehetnénk-e?
Nagy Erzsébet aljegyző
Hulladékot összegyűjteni csak engedéllyel és az arra feljogosított vállalkozásoknak lehet.
Kovács Péter alpolgármester úr
A jogszabályok megváltozása miatt ez már sajnos kivitelezhetetlen.
Vasaji László Arnold képviselő úr
A szolgáltató a szerződést mindenkire egyénileg megkötötte, ezért sem lehetne összegyűjteni
a hulladékot.
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Halászné Kovács Éva képviselő asszony
A másik, amire megvásárolnánk a gépjárművet és vennénk fel embereket, ugyanott lennénk.
Vörös Sándor polgármester úr
Azt a tájékoztatást kaptuk még, hogy lehetőség lenne átállni kisebb, 80 liter űrtartalmú
edényzetre. Ebben az árban 8 alkalommal zöldhulladék összegyűjtés van, minden hónapban a
kiosztott zsákokban szelektíven elviszik az otthon összegyűjtött hulladékot. Az említetteket a
KDV egészére meghatározták, hogy ez a minimum elvárás.
Banyári István képviselő úr
A szelektív hulladékgyűjtést csak úgy tudom elképzelni, ha szigeteket hoznának létre. Azzal
nem értek egyet, hogy hónapokig otthon gyűjtsük a szelektív hulladékot, annál is inkább,
mivel elég drasztikus áremelést akarnak.
Kovács Péter alpolgármester úr
A jelenlegi árhoz képest a számítás szerint duplájára nő a hulladékelszállítás díja. Sajnos
megnő az illegális szemétlerakás, ami az önkormányzat költsége lesz. A nyugdíjasoknak
negyedévente kétezer forint emelkedést fog jelenteni, ha kéthetente ürítenek. Abban bízom,
hogy előbb-utóbb hatósági áras lesz, úgy mint a gáz. Úgy érzem nincs értelme kifizetni,
hiszen egyre többen nem tudják fizetni a jelenlegi díjat sem.
Vörös Sándor polgármester úr
Felszólalásomkor elmondtam, hogy felvihetik az árakat, de tömeges fizetési problémát fog
okozni.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
Nem értem, hogy miért szavaztak olyanról, amiről ők mondták el, hogy hatósági áras lesz,
tehát értelme nem volt a szavazásnak.
Kovács Péter alpolgármester úr
Javaslom, hogy ebben ma nem foglaljunk állást, hívjuk meg a Dunanett Kft. igazgatóját,
addig is megismerjük a törvényt.
Nagy Erzsébet aljegyző
Arról nem is beszélve, hogy az átküldött rendelet-tervezet nem is passzol a mi rendeletünkbe.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy decemberi
testületi ülésre hívjuk meg a Dunanett Kft. képviselőjét?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül
egyetértett a javaslattal.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Beszéltünk egy olyan problémáról, hogy egy Pest megyei önkormányzat vásárolt egy
ingatlant és ide költöztetett egy családot. Arról volt szó, hogy utána nézünk annak, hogy kié
az ingatlan.
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Vörös Sándor polgármester úr
Az építészeti tanácsadónk megnézte az ingatlant és környékét, viszont a tulajdoni
bejegyzésnek utána fogunk nézni.
Polgármester úr felsorolva a tájékoztatót a két ülés között történt eseményekről, kérte, hogy
azt a testület fogadja el.
A képviselő-testület tagjai polgármester úr tájékoztatását 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat
és határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2./ Napirend:
Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Előterjesztésért felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem az elnökét, hogy
mondja el a bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A 2012. évi költségvetésünk módosításáról van szó, az előkészített rendeletmódosítás a
központi előírások alapján megkapott plusz támogatásokat, valamint a segély szétvezetését
tartalmazza. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen
javaslatot tett a bizottság arra, hogy a már ismert tételeket, amelyek valamilyen döntés, vagy
körülmény miatt tudottak, az előterjesztésben, a jövőben folyamatosan szerepeltessük,
vezessük keresztül. A gazdasági csoportvezető felé a kérést jeleztük és ezek a következő
testületi ülésre meg fognak történni.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a költségvetési rendelet negyedik
módosításával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 17/2012. (XI.29.) rendeletét a Költségvetési
rendeletről szóló 1/2012. (II.09.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

3./ Napirend:
Tájékoztató az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásának
eredményéről
Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
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Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem az elnökét, hogy
mondja el a bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A szöveges beszámoló részletesen tartalmazza az egyes intézmények adatainak elemzését a
számok tükrében. Az eltérő tételekről, illetve annak keletkezési okairól nagymértékben
magyarázatot ad. Összességében a bevételi előírások 81 %-ra, a kiadások 78 %-ra teljesültek.
Az egyéb sajátos bevételek maradnak el nagymértékben a tervezettől. (44 %) Ez a kép a
mezőőri járulék utolsó negyedévi várható bevételével év végére javulni fog. A saját bevételek
egy-két esetben pl. művelődési ház, szakrendelő elmaradta, ennek okait vizsgálta a bizottság,
a válaszokat meg is kapta. A kiadásoknál tételek közti eltérések tapasztalhatóak, melyek
zömmel a felmentési idők, Gyed-ről visszatérők miatti átcsoportosításból adódnak. A Petőfi
általános iskolánál a kiküldetés költsége összegére hangzott el kérdés, melyet a gazdálkodási
csoportvezető a mai napon fog ismertetni. Globálisan megállapítható, hogy az intézmények
megfelelő odafigyeléssel gazdálkodnak a III. negyedév végére is. A bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Nagyságrendileg keveset fordított az iskola reprezentációra, kiküldetés és továbbképzés van
nagyobb részben. Az igazgató asszony többször említett, hogy a jövő évi változások miatt
sokszor kellett menniük továbbképzésre, ezért lépte túl az iskola a százalékot.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
323/2012. (XI.28.) Kt.h.
Az Önkormányzat
III. negyedévi gazdálkodása
Határozat

1./ A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesülnek:
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
- Aranyi Ágota intézményvezető
- dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Vörös Sándor polgármester
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4./ Napirend:
Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának
meghatározására
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A jövő évi költségvetési koncepció nagyon sok ismeretlen tényezőt tartalmaz. A napirendet az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem az elnökét, hogy mondja el a
bizottság javaslatát.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság a költségvetési koncepciót két részben tárgyalta, vannak általános célkitűzések és
a koncepció tartalmazza a következő évre szóló díjakat. Az általános rész, ahol
meghatározásra kerülnek bizonyos feladatok, elvek, ami alapján a jövő évben dolgozik majd a
testület, illetve meghatározza a célokat. Itt egy-két módosító javaslat hangzott el, melyeket
felsorolnák:
- A Vikár Béla Művelődési Háznál a létszámra vonatkozó adat kihagyásával, a jövőben
döntünk az intézmény létszámáról.
- Az ÖTI-nél 1 fő vezetőhöz szeretnénk betenni, hogy egy fő megfelelő vezető, aki úgy is
végzi a dolgát.
- A bölcsődénél a várható finanszírozás jogcímet kérjük kiegészíteni a – korábbi döntésünk
alapján – a korai fejlesztés feladataival.
Az általános részhez tartozik a jelenleg vállalt kötelezettségünk, melyek kihatnak a következő
évre, a kimutatás az anyagból hiányzott, de a mai ülésre elkészült. A bizottság a fent említett
módosításokkal elfogadásra javasolja az általánost részt.
A díjtételre vonatkozó javaslatot pedig témánként szavaztuk a bizottsági ülésen és témánként
hangzottak el változtatások is.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepciójának a bizottság által javasolt általános részével?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Vannak olyan tájékoztató dolgok, amelyekre nem térnék ki, mert az kötött, ilyen a
gépjárműadó, mert az törvényben meghatározott, de tájékoztatólag szerepel a koncepcióban.
A helyi adónál jelenleg maximumon vagyunk, tehát külön szavazást nem igényel. Az
építőipari tevékenységnél változtatás nincs, tehát ha a 30 napot meghaladja, de nem éri el a
180 napot, akkor napi 4.000 Ft iparűzési adót kell fizetnie.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A következő tétel a víz és csatornaművek, itt nincs meghatározott díjtétel, a Bácsvíz írásbeli
tájékoztatása alapján maradnak szerencsére az előző évi díjtételek.
A bérlakások díjai meghatározásánál két javaslat közül a bizottság egységesen az 5 %-os
emelést javasolja.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A garázsok bérleti díjánál – állapotuk miatt – a bizottság nem javasol emelést.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjánál - bizottsági javaslat hangzott el a
beterjesztéssel szemben – 10 %-os emelést fogadott el a bizottság, ezért ezt a javaslatot teszi.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A szilárd hulladék szállítás díjainak megállapítására várható törvényi változás, díja nem
ismert.
A közterület használati díjaknál 5 és 10 %-os javaslat szerepelt az előterjesztésben. Egy pont
volt, ami vitatott volt a képviselő társunk hozzászólása alapján, e pont kivételével 5 %-os
emelést javasol a bizottság. A 14-es pont tartalmát tekintve felkértük Aljegyző asszonyt, az
egyéb szabályozásunk miatti intézkedésekre vonatkozólag van-e értelme a díjtételnek.
Nagy Erzsébet aljegyző
Építési törmelékről volt szó, ami veszélytelen hulladéknak minősül, kivétel, ha hullámpalát
vagy bitumenes szigetelőanyagot tartalmaz. Ha ilyen van benne azt a Környezetvédelmi
Felügyelőségnél lehet eljárást kezdeményezni, magánterületen építési törmeléket azt lehet
tárolni 3 évig, de csak a sajátot. Közterületen hulladékot, építési anyagot lerakni nem lehet,
ebben az esetben közterület szabálytalan használata miatt lehet közigazgatási eljárást indítani.
Azt javaslom, hogy az állvány és az építőanyag maradjon, viszont az építési törmelék az
kerüljön ki a 14. pontból.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a törmelék szó
elhagyásával és az 5 %-os javaslattal?

9

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A vásár és piactartás rendjéről szóló rendeletben, az alkalmi rendezvényekre vonatkozó
rendeletek mértékéről tárgyalunk a beterjesztett díjtételek alapján. A bizottság 10 %-os
javaslattal értett egyet.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A koncepcióban hiányzott a piac működtetésével kapcsolatos díjtételek, melyet pótlólag
mindenki megkapott. A piacra vonatkozó egyéb díjtételeink a piac rendeletben meghatározott
összegben maradnak kiszabásra, meghatározásra. Tehát a bizottság az eredeti ár meghagyását
javasolja.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A terembérleti díjaknál, mely érinti a Polgármesteri Hivatalt, a művelődési házat, az iskolát és
a sportcsarnok termeit, a kimunkált tételek 5 %-os emeléssel készültek el. A bizottság
javaslata 7 %-os emelés volt.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A benyújtott koncepcióban a benyújtott élelmezési térítési díjak nem voltak ismertek. A
kommunális adó kimunkálása az eredeti, ezévi áron történt meg. Abból a szempontból
vizsgálva, hogy ezt a pénzt utakra, fejlesztésre költjük. A fokozatosság elvét követve a
bizottság 5 % mértékű emelést javasol.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A mezőőri járuléknál a beterjesztett javaslat 5 %-os növekedést tartalmazott, ami 4
Ft/aranykorona növekedést eredményezne. A bizottság 5 %-os emelést javasol.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
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A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottsági ülésen továbbá elhangzott, hogy a civil szervezetek támogatását a jövőben is
fontosnak tartjuk, de a költségvetés függvényében döntünk a jövőben erről, de mint elv,
elfogadtuk a jövő évre vonatkozólag is.
Vörös Sándor polgármester úr
A koncepcióban felsorolt tételek között szerepeltek olyanok, melyeket rendeletben kell
rögzítenünk, ezért javaslom, hogy a határozat elfogadása után azokat külön-külön is erősítsük
meg.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai az önkormányzat 2013. évi koncepciójának
meghatározásánál, a különböző tételek külön-külön történő szavazása után az alábbi
határozatot hozza:
324/2012. (XI.28.) Kt. normatív határozata
2013. évi költségvetési
koncepció
Határozat
1./ A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. Tv. 24. §., valamint az
Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 26. §-nak
előírásai szerint az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját – mely e határozat
mellékletét képezi – az alábbi módosításokkal elfogadja.
•
•

A Koncepcióban szereplő önkormányzati lakások bérleti díjaként mind a költségelvű,
mind a szociális alapú díjak közül az a) változatot fogadja el, azaz 5 %-os emelést.
A képviselő-testület a koncepcióban megfogalmazott további adókat, különböző
díjakat elfogadja, s ahol szükséges ott külön rendeletet alkot.

2./ A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek, valamint az önkormányzati intézmények terembérleti díjait 2013. január 1.
napjától az alábbiak szerint állapítja meg.
• garázs
3.190 Ft./hó
• üzlet és egyéb helyiség
9.240 Ft./m²/év
• Polgármesteri Hivatal: (2012. évi: 1028 Ft/ m2/hó)

1.100 Ft/ m2/hó,

• Petőfi Sándor Ált. Iskola: (2012. évi: 36 Ft/ m2/óra)

39 Ft/ m2/óra,

• Művelődési Ház üzleti, vállalati: 824 m2 (2012. évi: 18.169 Ft/óra)

19.441 Ft/óra,

• Művelődési Ház lakodalom, családi rend.: 824 m2

5.554 Ft/óra,

(2012. évi: 5.191 Ft/óra)
• sportcsarnok nagyterem: 800 m2 (2012. évi: 3.360 Ft/óra)

3.595 Ft/óra,

• sportcsarnok kisterem: 140 m2 (2012. évi: 1.029 Ft/óra)

1.101 Ft/óra,

3./ A képviselő-testület 2013. január 1-jétől a mezőőri járulékot 90 Ft/aranykorona összegben
állapítja meg.
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4./ A képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt és a Gazdálkodási csoportvezetőt, hogy a
költségvetés-készítés további munkálatait a hatályos szabályzatban foglaltak
figyelembevételével végezzék.
5./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Nagy Erzsébet aljegyző
- Sóbujtó Tünde pénzügyi ügyintéző, az ügyfelek kiértesítése végett
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató
- Aranyi Ágota intézményvezető
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos

Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a közterület használati díj 5 %-os
emelésével és ezzel egyidejűleg a rendelet módosításával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2012. (XI.29.) rendeletét a helyi közterületek
használatáról, és a közterület használati díjról szóló 23/2011. (XII.01.) számú rendelet
módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a vásár és piactartás rendjéről
szóló rendelet 2. számú mellékletében szereplő díjtételek 10 %-os emelésével?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadták Dunavecse Város
Önkormányzata képviselő-testületének 19/2012. (XI.29.) rendeletét a vásár és piactartás
rendjéről szóló 7/2010. (II.24.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló rendeletben szereplő díjtételek 5 %-os emelésével?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 20/2012. (XI.29.) rendeletét a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 16 /2008. (X.29.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)
5./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság
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Vörös Sándor polgármester úr
Az elmúlt ülésen az I. számú háziorvos kivételével a beszámolók szerepeltek a napirendi
pontok anyagában. A testület akkor csak a II. számú háziorvos beszámolóját fogadta el, mivel
a meghívottak nem voltak jelen az ülésen. A testület kérése az volt, hogy a következő ülésen
jelenjenek meg, hogy kérdéseiket feltehessék. Az I. számú háziorvos beszámolót az Oktatási
és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el
javaslatukat.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A bizottság tárgyalta az I. számú háziorvos beszámolóját és elfogadásra ajánlja a képviselőtestület számára. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, mert az volt a testület véleménye,
hogy jó lenne, ha a bizottsági vagy a testületi ülésen itt lennének a beszámoló készítői, mert
egy csomó olyan szakmai kérdés merülhet fel, amit csak ti tudtok megválaszolni.
Megköszönöm a magam részéről, hogy most eljöttek az orvosok és a Polgármester úr
lehetőséget ad arra, hogy visszahozzuk a beszámolókat, illetve a kérdéseket a képviselők fel
tudják tenni.
Vörös Sándor polgármester úr
Hozzám mindig az jön vissza, hogy egyre több a daganatos beteg Dunavecsén, ez valóban
tendencia-e?
Dr. Bardócz Emma háziorvos
Igen így van, amikor huszonegy éve idekerültem, akkor negyedévente, félévente volt 1 beteg,
most volt olyan hónap, hogy minden héten kiderült 1 betegről, hogy daganatos. Sajnos az okát
nem tudjuk. Az egyik oka lehet az, hogy a szűrővizsgálatokra nem igazán mennek el az
emberek, ha elmennének, akkor valószínű, hogy ezt lehetne csökkenteni. Főleg az
emésztőrendszeri (vastagbél) daganatok szaporodtak el, ami a stresszes élet, a szárazétel,
zsíros étel evése, a rendszertelen evésre vezethetünk vissza.
Kovács Péter alpolgármester úr
Tudomásom szerint ingyenes szűrővizsgálat a prosztata, a méhnyak és az emlők vizsgálatára
van. Elképzelhetőnek tartom, hogy a táplálkozásra vezethető vissza a betegségek kialakulása.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Doktornő, említést teszel a pszichiátriai osztályról, írod, hogy Magyarországon ez a
gyógyászat még nagyon gyerekcipőben jár. Konkrétan, ahol ilyen fajta gyógyászat van,
hogyan működik és mit takar? Nagyon jónak találnám, mert nagyon idősödik a társadalom.
Dr. Bardócz Emma háziorvos
Tulajdonképpen geriátriai osztály sem Kecskeméten, sem Kalocsán nincs, tudomásom szerint
a közelünkben egyedül Budapesten vannak ilyenek. Vannak kimondottan geriátriai osztályok
kórházon belül, de ahol befektetik a beteget, azért fizetni kell. Sajnos nagyon kevés az
ellátáshoz a szakorvosok száma.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Van remény, hogy ezt fejleszteni fogják Magyarországon?
Dr. Bardócz Emma háziorvos
Ígéret van, de nem lehet tudni azt, hogy meg is fog valósulni.
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Aranyi János Gábor képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság tagja
Kérdésem, hogy össze lehet-e kapcsolni a betegségeket a környezetszennyezéssel? A
környékünkön nagyon sok az ipari létesítmény, ezért sokan úgy gondoljuk, hogy jó pár
betegség kialakulásának az okozója.
Dr. Bardócz Emma háziorvos
Azokat a szennyeződéseket, melyeket üzemek, vállaltok bocsátanak ki, nagyon szigorú
szabályozása van. Az ÁNTSZ nem is ad azoknak az üzemeknek engedélyt, akik ezt nem
csinálják úgy, ahogy előírja a szabályzat. Azok az emberek, aki húsz-harminc évvel ezelőtt
dolgoztak Dunaújvárosban a kohóban vagy az ércöntésnél, akkor még nem voltak ilyen
szigorú szabályai a működésnek. Az én körzetemben ilyen típusú megbetegedés nincs, sajnos
a körzetemben sok az idős ember és a munkanélküli.
Vörös Sándor polgármester úr
A múlt héten részt vettünk közmeghallgatáson, Székesfehérváron éppen a dunaújvárosi
szennyezés miatt. Elhangzott, hogy a papírgyár erőművének a fejlesztése, valamint a
kokszolónak és a vasműnek az erős visszaszorulása miatt kb. 20 %-kal csökkent az
összterhelés a környéken, ami még mindig magas, de legalább csökkenő tendenciát mutat.
Kovács Péter alpolgármester úr
Korábban mi kértük, és a papírgyár nem is zárkózott el, hogy egy mérőállomást helyezzenek
Dunavecsére. Ami meggyőző volt, hogy a környezetvédelmi felügyelőség szakemberei is ezt
támasztották alá, hogy ezek az új beruházások nem környezetszennyezők, inkább a régi,
elavult üzemek azok, akik továbbra is terhelik a környezetünket.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e még kérdés a beszámolóval
kapcsolatban?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai részéről több kérdés nem hangzott el.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az I. számú
háziorvosi szolgálat beszámolójának elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
325/2012. (XI.28.) sz. Kt.h.
I. számú háziorvosi beszámoló
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bardócz Emma háziorvos
beszámolóját elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Bardócz Emma háziorvos
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Vörös Sándor polgármester úr
Felkérem, dr. Balázs Gizella gyermekorvost, hogy a testület által feltett kérdésekre
válaszoljon.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Az elmúlt ülésen az Ön beszámolóját a bizottság elfogadásra javasolta. Egy problémát
láttunk, hogy a jegyző bizonyos adatokat nem kap.
Nagy Erzsébet aljegyző
Több esetben is volt gyermekbántalmazás, melyet a gyámhatóságnak is jelezni kellene.
Dr. Balázs Gizella gyermekorvos
Évente egy eset szokott történi, ilyenkor rendőrségre, kihallgatásra megyünk. Éppen tegnap is
történt ilyen eset, sokszor olyan helyen történik, amire nem is gondolna az ember. Sajnos a
gyermekbántalmazás már csak akkor derül ki, amikor nyomok vannak a gyermeken, mert a
gyerekek nem panaszkodnak.
Nagy Erzsébet aljegyző
Kérem, ha ilyenről tudomást szerez, akkor jelezze a gyámhatóságnak mindenképpen.
Kovács Péter alpolgármester úr
Kérdésem, hogy a gyermekeknél a rossz táplálkozási szokás miben nyilvánul meg? Vannak-e
alultáplált gyerekek?
Dr. Balázs Gizella gyermekorvos
Hiperaktívá válik a gyerek a helytelen táplálkozástól. A gyerekek nem alultápláltak, inkább a
szülő olyan élelmiszerrel tömi a gyerekét, amivel nem kellene. Én nem látom azt, amit
országosan mondanak, hogy sok gyerek éhezik. Lehet, hogy otthon nem kap kellő ennivalót,
de azok a gyerekek közösségbe járnak 3-4-szer esznek és attól nem lesz bajuk, ha a vacsora
esetleg elmarad.
Zádoriné Squor Mária igazgató
Az alultápláltság már nem azt jelenti, mint a század elején. Sok gyerek éppen azért kövér,
mert sok olyan táplálékot eszik, amiből csak keveset szabadna.
Dr. Balázs Gizella gyermekorvos
Sok szülő a kevés pénzből inkább félkész terméket vesz, mint, hogy burgonyából készítsen
valamilyen egyszerű, tápláló ételt.
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
Az óvodában sokszor éhesen jönnek be a gyerekek és meg kell oldanunk azt, hogy adjunk
neki valamint enni, mert nem bírja ki a tízóraiig.
Vörös Sándor polgármester úr
Kérlek, ha ez rendszeresen előfordul, akkor jelezd az aljegyző irányába.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Két éve a fenyőfa ünnepségen történt, amikor palacsintát sütöttünk a gyerekeknek, nagyobb
gyerekek egymás között beszélték, illetve megállapították azt, hogy végre egyszer
jóllakhatnak. Ezeket, a szavakat akkor megjegyeztem.
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Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a gyermekorvosi beszámoló
elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
326/2012. (XI.28.) Kt.h.
Gyermekorvos beszámolója
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Balázs Gizella gyermekorvos
beszámolóját - elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Balázs Gizella gyermekorvos

Vörös Sándor polgármester úr
Felkérem, dr. Léba Éva fog-szakorvost, hogy a testület által feltett kérdésekre válaszoljon.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Az elmúlt ülésen az Ön beszámolóját a bizottság elfogadásra javasolta. Egyetlen egy
észrevételünk volt, hogy a költségvetéssel kapcsolatos iránymutatása nem teljes körű,
legközelebb csak a szakmai dolgokat legyen kedves csak beleírni.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a fog-szakorvos beszámolójának
elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
327/2012. (XI.28.) Kt.h.
Fog-szakorvos beszámolója
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Léba Éva fog-szakorvos
beszámolóját - elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Léba Éva fog-szakorvos

Dr. Balázs Gizella gyermekorvos
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Kérésünk volna, hogy a jövőben az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról
készült beszámolót ne októberbe kérje a testület, hanem januárban, mivel akkor egyébként is
akkor készítünk statisztikát.
Vörös Sándor polgármester úr
Köszönjük a javaslatot, a 2014. évi munkaterv összeállításánál a kérését figyelembe fogjuk
venni.

b) Temetkezési szolgáltatással kapcsolatos problémák és a szolgáltatás
díjának megtárgyalása
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el megállapításaikat.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A napirend tárgyalására eljöttek: a Római Katolikus egyház képviselői, valamint egy ügyvéd
urat küldtek, részt vett a Református Egyházközség lelkipásztora, valamint az egyik
temetkezési szolgáltató. Előre bocsátom, hogy hatáskörünk, döntési jogunk a témában
nincsen, és szomorúsággal tölt el az a tényállás, hogy ez van Dunavecsén. A hétfői ülésre csak
azokat a jegyzőkönyveket tudtam segítségül hívni, melyek az ülésteremben, illetve a
közmeghallgatásról készültek. Ami ismeretes, hogy 2010. december 15-én foglalkozott a
testület a temetői díjak felülvizsgálatával. A téma, tájékoztatás volt, mert a polgármester úr
csak azt tudta összegezni, hogy a két egyház temetkezési szolgáltatásai között nagy az
árkülönbség és próbáljanak meg egységes álláspontot kialakítani. Ebben a kérdésben –
mondta a polgármester úr – a közvetítő szerepet tudjuk vállalni. Akkor tudtuk, hogy a
református egyháza a Hírős Temetkezési Kft.-vel 10 éves szerződést kötött. 2011. március 9én volt egy közmeghallgatás, a polgármester beszámolójában arra tért ki: hogy
„megállapodtunk abban, hogy megpróbáljuk a temetkezési szolgáltatási díjakat közelíteni
egymáshoz, április végén ismét összeülünk.” A legutóbbi ülés a sokadik volt, melynek még
mindig nincs eredménye, nincs konkuziója, csak az a kellemetlen helyzet, ami tényként
fennáll Dunavecsén. Mindenki az ülésén elmondta saját véleményét, a maga igazát. Az
ügyvéd úr jogi hátteret biztosított, ígérte, hogy tegnapra küld egy e-mail-t a rendeletekkel
kapcsolatban. Igazából az aljegyző asszony a rendelettel tisztában van, a köztemetéssel
problémánk nincs is, amivel probléma van az, maga a temetkezési vállalkozás, illetve a
legnagyobb problémát a kerítés kihúzása okozta. Rengeteg hozzászólás volt a díjakról, a
kerítésről, illetőleg a nem megfelelő kapcsolatról. Volt közöttük olyan, ami nem a mi
feladatunk. A temetőnél a tulajdonos, az üzemeltető és a szolgáltató három külön kategória.
Itt a vállalkozó az egy szolgáltató, aki szabadáras, abban nem tudunk beleszólni. A Hírős Kft.
az üzemeltetésre kér térítést, ez 46.500 Ft+ ÁFA költséget jelent. Ez az a térítés, melyet a
köznyelv „ravatalozó” használatának gondol. A megkapott tarifák ezt a költséget nem
tartalmazzák, amiket kaptunk az nagyjából hasonlóak egymáshoz. A katolikus temetőnél az
üzemeltetést nem térítetik meg, ott az üzemeltetést átvállalják az egyház tagjai. Amikor a
Hírős Kft. elkezdte az üzemeltetést, akkor 2-3 éven keresztül együtt történt az üzemeltetés. A
ravatalozó használatával kapcsolatban merültek fel problémák, ennek következménye, hogy a
katolikus egyház megcsináltatta a ravatalozóját, ami tárolásra, búcsúztatásra alkalmas, de
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hűtésre nem alkalmas. A temető védelme az egyik oldalon jobban előtérbe került, mint a
másik oldalon. Én nem akarok ezen vitát indítani, de új kerítést nyitottak, aminek még nincs
kapuja, a másik két bejáratot sem lehetet zárni. A vállalkozók onnan jártak át, nem jelentették
be, hogy sírt állítanak fel és nagyon sok szemét került át a másik temetőbe. Én mindkét
temetőbe jártam, nem tapasztaltam jártamban-keltemben. Nagyon sokan kihangsúlyoztuk az
emberi oldalát, amit a résztvevők szájából annyira nem érzékeltem. Én a magam részéről
elmondhatom, hogy nagyon érzékenyen érint a téma, nagyon kellemetlen, hogy Dunavecsén
ez van és úgy gondolom, hogy mivel évek óta húzódik, nem biztos, hogy a javaslat alapján
változik fog a helyzet. Ha a tudatuk, a lelkük nem változik, azoknak, akiknek kell, addig ez
nem fog változni. Gyakorlatilag azt indítványozzuk, hogy mindkét egyház vezető szervezetét
levélben keressük meg és az együttműködésre való biztatásukat kérjük. Rendeződjön ez az
állapot és valamilyen formában kerüljön megoldásra a dolog. Nagyon nehéz, mert területbeli
különbség is van. A katolikus temető egy hektár területű, míg a református 6 hektár. Nekem
nagyon rossz volt hallgatni a hat olyan sírt, ami átlóg a másik temetőbe, ez a tény minden
jóérzést sért. A Hírős Kft. vállalná újra, hogy az egész temetőt kezeli, mert kiderült, hogy a
solti vállalkozó Solton az egész temetőt üzemelteti. Ezért ott más tarifával dolgoznak.
Tudomásul kell venni, hogy itt nem az emberek átvágásáról van szó, hanem egy egységes
feladatellátásról van szó a Hírős Kft. részéről. Magam részéről is jónak találnám, ha egykézbe
kerülhetne, mert akkor hasonló ár lenne. Amit szeretnénk és a vélemények összegződtek,
hogy a lerakott kerítés valamilyen formában kerüljön felvételre, és ígéretet kapjuk a katolikus
részről a teljes bekerítésre és a zárhatóságra. Nagyon gyerekes dolog, mert lakatról és láncról
beszélünk. Ez tényleg olyan dolog, hogy azon nem múlhat egy jó kapcsolat. A magam
részéről az ülésen nagyon próbáltam figyelni, a református részről éreztem ezt a hozzáállást,
ezt a közeledést, a másik részről nem éreztem. Kérlek, benneteket, hogy mondjátok el
véleményeteket a napirenddel kapcsolatban.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Nekem volt egy javaslatom mindkét fél részére a félreértések elkerülése végett érdemes volna
jó látható helyre kifüggeszteni árjegyzéket és tájékoztató táblát. A Hírős Kft. ügyvezetője
elmondta, hogy az 5,7 hektár terület üzemeltetése elég nagy összeg. A hangfelvétel rögzítette,
hogy a kerítés felszedésre kerül akkor, ha a katolikus temetőben a Hírős Kft. fog üzemeltetni.
Úgy gondolom, hogy nem így kell reklámozni a Hírős Kft. temetkezési szolgáltatásait. Azt
gondolom, hogy ezt mindkét egyház had döntse el maga, hogy kit szeretne. Az ülésen a
református lelkipásztor felállt és azzal kezdte a mondanivalóját, hogy tudatja, hogy a
testületnek semmilyen hatásköre a temető kérdéskörében nincs. Tény és való, ezt mindenki
közölte és mindenki azzal kezdte, hogy tudjuk, hogy nincs semmilyen ráhatásunk, semmilyen
hatáskörünk, de amikor több tízmilliós büntetéstől megóvjuk azzal, hogy olyan határozatot
hozunk, amit a szakemberek elleneznek, akkor nem álljon fel a lelkipásztor úr azzal, hogy a
testületnek nincs rá hatása. Arra viszont legyen hatásunk, hogy 40 milliós büntetést az építési
hatóság és a műemlékvédelem ne rójjon ki. Ezt kikérem magamnak, hogy nekünk
képviselőknek azzal kezdi, hogy nincs hatáskörünk, ezt mi is tudjuk, de arra van és lesz majd,
hogy ilyen esetben ne legyünk eltekintőek. Felvetettem azt is, hogy a problémát miért nem
lehet jogilag megoldani úgy, hogy a két egyház egymás között megbeszélnék a dolgokat, ha
nem menne, akkor bíróságra vihetnék az ügyet. Erre a felvetésemre választ nem kaptam.
Képviselő társammal olvastunk egy megállapodást, amely azt tartalmazza, hogy az út, ami
nem lett lekerítve a katolikus egyháznak használatra oda lett adva olyan céllal, hogy ő épít rá
egy kerítést. Mint magánszemély elmondhatom, hogy sokkal többet segítettem a református
temetőbe, mint a katolikus temetőbe, ezért egyetlen egy ember nem mondhatja azt, hogy
elfogult vagyok.
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Banyári István képviselő úr
Egyetértek az előttem felszólalóval. Úgy gondolom, hogy hozzám, mint képviselőhöz
odajönnek a lakosok, hogy ezzel az üggyel foglalkozzál, akkor én foglalkozom vele. Ha azt
mondják, hogy a vállalkozó 1000 Ft-ot kér egy székért – amire le tudnak ülni a ravatalozóban
– nem tudom bizonyítani, én tényeket közlök. A református lelkipásztor kijelentette, hogy
amit mondtunk annak jogi következménye lesz – állok elébe. Viszont azt a munkát, amit oda
csináltak – a horgász tavak mellett külömb kerítések vannak – nem tudom elfogadni. Bontott,
törött betonoszlopokat raktak le, arról nem is beszélve, hogy drótot húztak a sírokon keresztül.
Ezt az egész dolgot felháborítónak tartom és ha kell magasabb szintig is elmegyek és panaszt
teszek. Ennek ellenére a református lelkész úr nem tett arra ígéretet, hogy a kerítést lebontja.
Felháborító, hogy Dunavecsén ebből problémát csinálnak, és azt gondolom, hogy ebbe, aki
részt vesz szégyellje magát és lehajtott fejjel járjon az utcán. Ha két egyetemet végzett
teológus nem tud megegyezni, akkor mit várjunk el az iskolázatlan emberektől. Továbbra is
fenntartom a javaslatomat, hogy mindkét egyház felettes szervéhez írjunk levelet, hogy
próbáljanak rájuk hatni, amennyiben ebben nem lesz előrelépés, akkor a településünk benne
lesz a híradóban. Javaslom, hogy a két vállalkozót kötelezzük arra, hogy az árakat függesszék
ki a temetőben, szeretném, ha a református egyház bemutatná a bemutatóterem működési
engedélyét. Kérném az Aljegyző asszonytól, hogy ezt vizsgálja meg, mert úgy tudjuk, hogy ez
nincs bejelentve. A katolikus résznél pedig azt kell megvizsgálni, hogy egyéni vállalkozó
vagy Kft. számláz-e.
Vörös Sándor polgármester úr
Azt gondolom, hogy mindkét félnek van tennivalója az ügy érdekében. Egyetértek azzal, hogy
a problémát vessük fel mind a kettő egyház feljebbvaló testületének, hátha rábírnák egymást a
közös konklúzióra.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták:
328/2012. (XI.28.) Kt. h.
Temetkezési szolgáltatással kapcsolatos problémák
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Vörös Sándor polgármester
urat, hogy a temetkezéssel kapcsolatos problémák megoldása érdekében írjon levelet mindkét
egyház felettes szervéhez.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

c) Zarándok turizmus fejlesztése önként vállalt önkormányzati
feladattá minősítése
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Vörös Sándor polgármester úr
Pár éve tagja az önkormányzat a Magyar Zarándokút Egyesületnek, most egy közös pályázat
folyik. A pályázathoz szükséges a határozati javaslatban leírtak elfogadása. A napirendet az
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Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el
javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A benyújtott határozat tervezetet elfogadásra javasolja a bizottság, ami azt tartalmazza, hogy a
zarándok turizmus fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy,
önkormányzati törzsvagyon vagy törzsvagyonná válik. A tervezetben szerep, hogy az ezzel
kapcsolatos nyilatkozat aláírására a testület felhatalmazza a polgármester urat.
Vörös Sándor polgármester úr
Kiegészíteném azzal, hogy a zarándokút fejlesztését önként vállalt feladatnak tekinti, az
önkormányzat nulla forint költségvetéssel.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság
javaslatával, valamint az elhangzott kiegészítéssel?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
329/2012. (XI.28.)Kt. normatív határozata
Zarándok turizmus fejlesztése
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Zarándok
turizmus fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy,
önkormányzati törzsvagyon vagy törzsvagyonná válik.
2./ A képviselő-testület a zarándokút fejlesztését önként vállalt feladatnak tekinti nulla
forintos költségvetéssel.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármester urat, hogy az ezzel
kapcsolatos nyilatkozatot írja alá.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

d) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét,
hogy mondja el javaslatukat.
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A benyújtott változtatások a törvényi változtatásokat tartalmazzák. A közjogi
szervezetszabályozó eszköz nem a társadalom egészére, hanem csak a kibocsátására jogosult
szervekre, illetve az alájuk tartozó szervekre ír elő jogokat és kötelezettségeket. A normatív
határozat a közjogi szervezetszabályozó eszközök egyik fajtája. A képviselő-testület normatív
határozatban szabályozza az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, működését
és szervezetét, továbbá cselekvési programját. A bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az SZMSZ módosításával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 21/2012. (XI.29.) rendeletét a Képviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2012. (III.29.) számú rendelet
módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

e) Javaslat a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvár alapító okiratának
módosítására
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Maga a tény egy örömteli dolog, hogy mi üzemeltetjük a múzeumunkat a jövőben, az más
kérdés, hogy a hozzá kapcsolódó, anyagi vonzatokat még nem ismerjük.
Kovács Péter alpolgármester úr
Egyetértek a Polgármester úrral, egyhez viszont ragaszkodnék – független attól, hogy ki lesz
ott az átadás-átvételnél – hogy kérjük vissza azokat a tárgyakat, értékeket, amik korábban az
múzeumban voltak. Javasolni szeretném, ha ezek a tárgyak visszakerülnek, kérjünk fel
szakembert, aki a múzeumot, a mi ízlésünk, illetve anyagunknak megfelelően. Azt gondolom,
hogy ez lehet egy új színfolt is a településünkön. Sajnos volt egy-két dolog, amit korábban
eltulajdonítottak pl. a Vécsei kard, fanyerget és egy komoly pénzgyűjteményt.
Vörös Sándor polgármester úr
A kapcsolódó rendelet alapján az önkormányzatnak nem volt mérlegelési jogköre az
átvállalással kapcsolatosan, a tulajdonunkban nem kerül vissza, csak a fenntartásunkba kerül.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a határozat-tervezet
elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
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330/2012. (XI.28.) Kt. normatív határozata
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár, alapító
okiratának módosítása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy jelen határozat
mellékletét képező, Vikár Béla Művelődés Ház és Könyvtár alapító okirat módosítását
elfogadja.
2./ A képviselő-testület felkéri

b) felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert az alapító okirat aláírására.
a) az Aljegyzőt az alapító okiraton a törvény előírásainak megfelelő alaki és tartalmi
változtatásokat hajtsa végre, s egyben felkéri annak a Magyar Államkincstár felé
történő továbbítására.
3./ Ezen határozatról értesülnek:
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér
1. (Farsang Ferenc)
- Nagy Erzsébet aljegyző Dunavecse
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Aranyi Ágota intézményvezető

f) Közmunkaprogram keretében történő munkaeszközök kiválasztása

Vörös Sándor polgármester úr
A közmunkaprogrammal kapcsolatban mindenki megkapta az anyagot, holnap lesz a
megbeszélés, ezért véleményeteket várom az eszközökkel kapcsolatban.
Vasaji László Arnold képviselő úr
Gödörfúró beszerzését javaslom
Aranyi János Gábor képviselő úr
A kimutatás alapján a döngölőbékát nem javaslom, aggregátort is csak a 3,5 KW feletti
teljesítményűt javaslom és csakis Honda típusút. Azért mondom ezt, mert hegeszteni, flexelni
is tudni kellene róla. Jó minőségű elektromos sövényvágót is javaslok a listába felvenni.
Banyári István képviselő úr
A településen nagy a fűfelület, ezért önjáró fűnyírónak nagy hasznát vennénk.
Vörös Sándor polgármester úr
Az elhangzottak figyelembevételével a következő eszközök hangoztak el: gödörfúró, 3,5 KW
teljesítmény feletti Honda aggregátor, elektromos sövényvágó és önjáró fűnyíró.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzott
eszközökkel?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
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331/2012. (XI.28.) Kt.h.
Közmunkaprogram keretében történő
munkaeszközök kiválasztása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Start Közmunka
Mintaprogram 2013. évi tervének keretében az alábbi munkaeszközöket választja ki:
- gödörfúró
- 3,5 KW teljesítmény feletti Honda aggregátor
- elektromos sövényvágó
- önjáró fűnyíró
2./ A képviselő-testület felkéri Vörös Sándor polgármester urat, hogy az 1. pontban
megnevezett eszközöket a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Munkaügyi
Központjába terjessze be. További kéri, hogy a tárgyalás kimeneteléről a decemberi testületi
ülésen számoljon be.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

g) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

Vörös Sándor polgármester úr
A koncepciónál meghatároztuk az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérleti díját, mivel ezeket, a díjakat rendelet tartalmazza, ezért magát a rendeletet is
módosítani szükséges.
Kovács Péter alpolgármester úr
Több alkalommal felvetettem már, hogy korábban az önkormányzati bérlakásban lakót, vételi
szándéka esetén csak 20 % kedvezmény illette meg. Jelenleg a rendeletben 30 % szerepel,
melyet soknak tartok, ha figyelembe veszem a jelenlegi gazdasági helyzetet. Ezért javasolni
szeretném, hogy a kedvezményt 20 %-ban állapítsuk meg, ha a bérlő egyösszegben kifizeti az
összeget.
Nagy Erzsébet aljegyző
Megnéztem a lakástörvényt, melyben kifejezetten az szerepel, hogy az önkormányzatnak
rendeletet kell alkotnia értékesítés során a kedvezményekről, illetve a mentességekről. Teljes
mértékben az önkormányzat kompetenciája, hogy mekkora kedvezményt ad. Egyet tudunk-e
azzal érteni, ha az elővásárlásra jogosult vevő a vételárat a szerződés megkötésekor
egyösszegben fizeti meg, akkor a vételárból 20 % kedvezmény illeti meg.
A képviselő-testület tagjai egyhangúan egyetértettek Aljegyző asszony által elmondottakkal.
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Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a lakások díjait 5 %kal növeljük, valamint azzal, hogy az elővásárlásra jogosult vevő részére egyösszegben
történő fizetés esetén a vételárból 20 % kedvezményt biztosítsunk?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 22/2012. (XI.29.) rendeletét az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (III.29.)
számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy a következő,
testületi ülés 2012. december 19.-én lesz.
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, ezért Polgármester úr a nyílt ülést 17,30 órakor
bezárta, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény értelmében, a továbbiakban zárt ülésen
folytatták munkájukat.

Kmft.

Vörös Sándor
polgármester

Nagy Erzsébet
aljegyző
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