Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
60-14/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2012. október 30.-án /15,00-16,00/ /16,35-16,40/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)
Később érkezett:
Halászné Kovács Éva (15,15)
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Nagy Erzsébet aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, 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,
Meghívottak:
- Dr. Harmos István háziorvos
Jegyzőkönyvvezető: Marticsné Molnár Szilvia

Vörös Sándor polgármester úr
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, így azt megnyitom. A jegyzőkönyvet Matula Jánosné és Vasaji László
képviselők hitelesítik. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja
meg és fogadja el a testület.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a felsorolt
napirendi pontokkal:
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

303/2012. (X.30.) Kt. normatív határozata
Napirend elfogadása
(2012. október 30.)
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 30-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.) Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról
3.) Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról
4.) Tájékoztató az elmúlt 12 hónapban benyújtott önkormányzati pályázatok
eredményéről.
5.) Javaslat 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyására
6./ Egyéb ügyek
a) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről” című
beadványának megtárgyalása
b) Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázati javaslat
c) Közétkeztetés versenyeztetése
d) Közbeszerzést előkészítő bizottság kijelölése
e) Dunavecse, Fő út 24. sz. alatti társasház 6. számú lakásának
értékesítésére pályázati kiírás
f) Az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja elkészítésének
elnapolása
g) Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi Sándor
Általános Iskola jövőbeni működtetéséről
h) A helyi építészeti örökség védelmére vonatkozó rendelet módosítása
Zárt ülés:
1. A helyi építészeti örökség védelmére vonatkozó beadvány
2. Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázat elbírálása
3. Önkormányzati tulajdonú terület bérleti ügye
4. Fő út 71. sz. alatti ingatlan vételi szándéka
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

A napirendi pontok elfogadása után 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
A lejárt idejű határozatok között a 32/2012. számú esélyegyenlőségi program szerepel, amit a
6. napirendi pont Egyéb ügyek f) pontjában fogjuk tárgyalni. A napirendi pont elnapolását
fogom javasolni, mert a törvényi háttér és a különböző oktatások nem valósultak meg.
A 275/2012. számú, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. „a részvények
óvadékba helyezéséről” tárgyú határozatot, valamint a 297/2012. számú, a helyi építészeti
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örökség védelmére vonatkozó beadványt a mai ülésen tárgyalni fogjuk. A Fő út 71. sz. alatti
ingatlan vételi szándékának kérdését zárt ülés keretében tárgyaljuk. A tegnapi nap az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság álláspontja szerint tegyünk vételi ajánlatot az ingatlan
megvételére.
A két ülés közötti eseményekről engedjétek meg, hogy pár szót szóljak:
- a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói részt vettek a „Nagy Vagy” televíziós vetélkedőn.
Ezúton szeretném Koncz Gábor művész úrnak megköszönni, hogy képviselte a
településünket. Szeretném megköszönni a pedagógusoknak, szülőknek és a gyerekeknek,
hogy egy országos tévéműsorba képviselték Dunavecsét.
- Dabason vettem részt a zarándokút önkormányzati társulás ülésén, aminek az volt a legfőbb
témája, hogy a pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzati szövetség félretett önerőt, de
mivel a pályázat 100 % támogatottságú, ezért az önerőt útjelző táblák elkészítésére fordítja a
társulat.
- Dunaújvárosban a Főiskolán vettem részt egy konferencián, amelynek az volt a célja, hogy
egy Integrált Fejlesztési Régiót hoznánk létre, de mivel csak ötlettelés szinten van, ezért azt
kérném a testülettől, hogy egy szándék nyilatkozatot fogalmazzunk meg, mely szerint a
Dunamenti városok területi fejlesztésével egyetértünk, és örömmel csatlakozunk minden
olyan kezdeményezéshez, amely a térségben a gazdaságélénkítését, turizmusfejlesztését segíti
elő. Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a szándék nyilatkozat
megfogalmazásával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül
egyetértettek a szándéknyilatkozat elküldésével.
Vörös Sándor polgármester úr
Az elmúlt időszakban hozzájutottunk az e-szignó, elektronikus aláírásunkhoz, amivel most
már tudunk fizetési meghagyásokat bonyolítani.
- A kistérségi ülésen szóba került a kistérség jövője, ami gyakorlatilag jövőre már nem lesz.
Az épület 12 település közös tulajdona, úgy döntöttünk, hogy odaadjuk használatra a járási
hivatal mellett működő tankerületi igazgatóságnak, így nem terheli a településeket a
fenntartás költsége. Közösen ellátandó feladatokról is beszélgettünk, ami viszont látható a
költségvetési törvény alapján, hogy lényegesen magasabb támogatás igényelhető családsegítő
és gyermekjóléti feladatokra, ha társulás formájában működik az ellátás, de ennek a pénzügyi
hátterére még pontos számításokat kértek a kistérségi polgármesterek.
- A helyi építési szabályzatunk most már hónapok óta különböző hivataloknál van
véleményezésre, egyeztető fórumot kellett megszerveznünk, mivel a közútkezelő nem értett
egyet bizonyos változtatásokkal. Ezt a fórumot megtartottuk, ami érdekes, hogy aki
kezdeményezte a fórum összehívását nem vett részt a megbeszélésen, küldött egy levelet,
hogy mindennel egyetért.
- Rendkívüli testületi ülést kellett tartanunk, itt többféle kérés is volt, ezeket, a kéréseket
teljesítettük, állásfoglalásokat megkértük, válasz még nem érkezett.
- Tegnapi napon elhangzott a Mentőállomással kapcsolatosan, hogy bizonyos rémhírek
terjengnek. A mai napon Batka Tibor úrral, a vezető mentőtiszttel sikerült beszélnem, aki
kategorikusan kijelentette, hogy a hír nem igaz, sőt nemrégen igényt fogalmaztak meg az
állomány növelésével kapcsolatban. Ez a változás létszámszükségletet növelni fog, ezért a
kapacitást növelni fogják. Kaptak információt arról, hogy a térségben lévő települések kérték
a dunaújvárosi kórháznak a kijelölését, ők erre készülnek, de hivatalosan addig nem
léphetnek, amíg ez nem kerül be a törvénybe. Ezzel kapcsolatosan voltak egyeztetésen és ez is
indokolja az ő megítélésük szerint, hogy itt a kapacitást növelni kell.

3

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 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat
és határozathozatal nélkül tudomásul vették.
/Halászné Kovács Éva képviselő asszony 15,15 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van
7 fő képviselő/
2./ Napirend
Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról
Előadó: dr. Harmos István, dr. Bardócz Emma háziorvosok,
dr. Balázs Gizella gyermekorvos
dr. Léba Éva fog-szakorvos
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság
Vörös Sándor polgármester úr
A háziorvosi beszámolók közül Dr. Bardócz Emma háziorvos jelezte, hogy szabadságon van,
ezért a beszámolóját a novemberi testületi ülésre tudja elkészíteni. A napirendet az Oktatási és
Szociális Bizottság tárgyalta, ezért felkérem az elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
Tisztelt Jelenlevők! Mint, ahogy a Polgármester úr említette Bardócz doktornő kivételével a
három háziorvostól megkaptuk a beszámolókat, a bizottság egyenként elfogadásra javasolja
azokat. Nagyon sajnáljuk, de úgy gondoljuk, hogy a jelenlevőkkel meg kell osztani, hogy a
tegnapi bizottsági ülésen is csak a Harmos doktor úr vett részt. A másik két orvos nem tisztelt
meg bennünket tegnap, és ma sem a jelenlétével, így nem tehettünk fel kérdéseket a
beszámolóval kapcsolatban. Hagyatkoztunk a beszámoló tartalmára, ezért javaslom, hogy
azokat a kérdéseket, amiket tegnap feltettünk volna, írásban adjuk meg a részükre, ezzel
egészítsék ki a beszámolót. Tolmácsoljuk ebben a levélben, hogy szeretnénk, ha egyszer egy
évben tiszteletüket tennék az üléseinken, és ha a beszámolóval kapcsolatban bármilyen
észrevétel van, akkor ne levél formában, hanem a nyílt plénumon lehessen erről számot kérni.
Azokról a kérdésekről nem kívánok beszélni, amik elhangzottak, jó lett volna, ha személyes
közreműködés keretén belül erre mód és lehetőség kerülhetett volna, éppen ezért
megköszönöm a Harmos doktor úrnak, hogy mind a két nap, rendelkezésre állt.
Kovács Péter alpolgármester úr
Egyetértek elnök asszonnyal, tegnapi nap, ami kérdéseket feltehettünk, azt megtettük. A
véleményem az, hogy arcátlanság, hogy évente egy alkalommal nem tudnak bennünket
megtisztelni. Ugyanakkor elvárják tőlünk, hogy kedvezményeket, támogatást adjunk részükre.
Én, ezek után csak azokat fogom támogatni, aki az önkormányzat munkáját is támogatja.
Őszinte leszek, ezek után tőlem semmilyen támogatást, kedvezményt ne kérjenek a
háziorvosok, amíg ezen a magatartásukon nem változtatnak. Mindenki, aki az
önkormányzatnál dolgozik, illetve önkormányzati intézménynél, elvárható, hogy a bizottsági
és testületi ülésen jelenjen meg, ha beszámolási kötelezettsége van, mivel ez minimális
elvárás és kötelesség. Úgy gondolom, hogy ezt a tényt közöljük velük, hogy ezt sérelmesnek
tartjuk – a magam részéről elmondhatom, hogy bosszant is.
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Banyári István képviselő úr
Ugyanezt szerettem volna elmondani, hogy ez már precedens értékű, a tiszteletet meg kellene
adni nemcsak nekünk, hanem a közösségnek is, ahonnan kapják a pénzüket. A Harmos doktor
úr beszámolóját kivéve nem vagyok hajlandó a beszámolójukat elfogadni.
Vasaji László Arnold képviselő
Szintén csatlakozom az előttem szólókhoz, olyan tekintetben is, hogy olyan beszámolóhoz,
amelyhez nincsenek kérdések, válaszok, nincsenek feleletek, nem szabad elfogadni.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom, hogy a jelenlévő Harmos doktor úr beszámolóját fogadjuk el. Adóval kapcsolatos
kérését pedig a koncepció tárgyalásakor beszéljük át.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az II. számú háziorvosi
beszámoló elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
304-a/2012. (X.30.) sz. Kt.h.
II. számú háziorvosi beszámoló
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Harmos István beszámolóját a
benne szerepelő iparűzési adó megváltoztatására vonatkozó rész kivételével elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Harmos István háziorvos

Vörös Sándor polgármester úr
Javaslom, hogy a háziorvos, gyermekorvos és fogorvos beszámolóját illetően a novemberi
testületi ülésre tűzzük ismét napirendre és addig a döntést halasszuk el.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a fogszakorvos és a
gyermekorvos beszámolóját fogadjuk el?
A képviselő-testület tagjai 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal szavaztak.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A beszámolóját beadta, nem érzem szabályosnak a döntést.
Kovács Péter alpolgármester úr
Nem kötelező elfogadnunk.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a 1. számú
háziorvos beszámolóját elnapoljuk?
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A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat
hozták:
304-b/2012. (X.30.) sz. Kt.h.
I. számú háziorvosi beszámoló
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bardócz Emma 1. sz. orvosi
körzet háziorvosának beszámolóját elnapolja, mivel beszámolót nem készített.
2./ A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre ezt a
napirendet ismételten vegye fel és erről dr. Bardócz Emmát értesítse.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Bardócz Emma háziorvos
- Vörös Sándor polgármester
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a fogszakorvos
beszámolóját ne fogadjuk el?
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat
hozták:
305/2012. (X.30.) sz. Kt.h.
Fogszakorvos beszámolója
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy Dr. Léba Éva
fog-szakorvos beszámolóját nem fogadja el, mivel sem a bizottsági, sem a képviselő-testületi
ülésen nem jelent meg, ezért a felmerült kérdésekre nem volt lehetőség választ kapni.
2./ A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre ezt a
napirendet ismételten vegye fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Léba Éva fog-szakorvos
- Vörös Sándor polgármester
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy gyermekorvos
beszámolóját ne fogadjuk el?
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat
hozták:
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306/2012. (X.30.) sz. Kt.h.
Gyermekorvos beszámolója
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy Balázs Gizella
gyermekorvos beszámolóját nem fogadja el, mivel sem a bizottsági, sem a képviselő-testületi
ülésen nem jelent meg, ezért a felmerült kérdésekre nem volt lehetőség választ kapni.
2./ A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre ezt a
napirendet ismételten vegye fel.
3./ Ezen határozatról értesül:
- Dr. Balázs Gizella gyermekorvos
- Vörös Sándor polgármester

3./ Napirend:
Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról
Előadó: dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
Tárgyalja: az Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Annyi azért látható, hogy ez az első évünk, ami teljesnek tekinthető a szakrendelő
működésében, el kell mondanom, hogy pozitív tapasztalatunk van a pénzügyi, illetve a
működtetésével kapcsolatban. Most szakmai munkát fogunk értékelni. A napirendet 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 kapott a szakrendelőtől, a védőnői szolgálattól és a bölcsődétől egy nagyon
értékes beszámolót. Mind a három beszámoló tartalmazza azokat az elemeket, amiből meg
tudtuk ítélni az ott folyó munkát. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Vörös Sándor polgármester úr
A védőnői szolgálathoz lenne egy kérdésem, mégpedig az, hogy hány gyermek fog születni év
végéig?
Nagyné Petővári Terézia védőnő
35 gyermek fog várhatóan születni. Sajnos magasnak tűnik a vetélések száma, az okát nem
tudjuk.
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
A vetélések emelkedésének oka valószínűleg a véletlenek műve, a szülész szakorvosok
véleményét meg fogom kérdezni. Szeretném elmondani, hogy én is érdeklődtem a Mentőknél,
és sem országosan, sem megyei szinten nem tudnak, hogy ilyen jellegű terv lenne a
dunavecsei Mentőállomással kapcsolatban.
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Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a szakrendelő beszámolójának
elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
307/2012. (X.30.) sz. Kt.h.
Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet
munkájáról
Határozat
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi
Centrum és Bölcsőde beszámolóját elfogadja.
2./ Ezen határozatról értesül:
- dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Vörös Sándor polgármester
4. / Napirend:
Tájékoztató az elmúlt 12 hónapban benyújtott önkormányzati pályázatok
eredményéről
Előadó: Vörös Sándor polgármester

Vörös Sándor polgármester úr
Mindenki megkapta a napirendhez kapcsolódó táblázatot, lehet látni az egyes pályázatok
eredményét. Annyit szeretnék elmondani, hogy a mikrohullámú térfigyelő rendszer
kiépítésével kapcsolatban, hogy hivatalos értesítőt még nem kaptunk, hogy nem nyert a
pályázat, viszont a minisztérium honlapján találtunk egy listát, amibe nem szerepelünk.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban, ha
nincs, akkor kérlek benneteket, hogy a tájékoztatót fogadjátok el.
A képviselő-testület részéről kérdés, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül a tájékoztatót
tudomásul vették.

5./ Napirend:
Javaslat 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
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Vörös Sándor polgármester úr
A belső ellenőrzés kötelező, viszont a következő évtől nincs rá támogatás. Olyan feladatot
kell választani, aminek értelme is van és nem is kerül akkora anyagi teherbe, hogy az
ellenőrzés során létrehozott értéket ne tudja fedezni. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a napirendet, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A kistérség megszűnésével a korábbi kistérségi ellenőrzés – mint, ahogy Polgármester úr is
elmondta – megszűnik. A kistérség bizonyos fokig – a tájékoztatása alapján – bizonyos
feladatokat társulási formában működtetni fogja, a belső ellenőrzés feladat megoldása a mi
feladatunk lesz. A benyújtott ellenőrzési témák közül a bizottság egy témát javasol
elfogadásra ellenőrzési tervként, ez az egy téma az adóhátralékok behajtására tett
intézkedések vizsgálata, ami hozhat valami eredményt. Ezzel az egy témával eleget teszünk a
törvényi kötelezettségnek, már csak megfelelő ellenőrzést végző szakembert, céget kell
keresni, aki olyan áron vállalja, ami számunkra megfelelő. A többi témát, ami szerepelt a
tervben, a változások miatt nem javasolja a bizottság.
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:
308/2012. (X.30.) Kt. normatív határozata
2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a határozat
mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési témák közül az
adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálatát célozza meg.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy belső ellenőrzéssel foglalkozó szakembertől kérjen
árajánlatot és az önkormányzat számára kedvező feltételekkel kössön megbízási szerződést.
Határidő: 2012. december 1.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
6./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről” című
beadványának megtárgyalása
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
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Vörös Sándor polgármester úr
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A napirendet a korábbi testületi ülésen tárgyaltuk és akkor kértük a KDV-t, hogy bizonyos
kérdéseinkre adjon választ. Ezekre, a kérdésekre a válaszokat megadta írásban. Mivel egész
kicsi részben vagyunk tulajdonosok és ennek mértéke jelentéktelen, ezért javasoljuk, hogy
óvadéki szerződésben felajánljuk a részvényeinket, a meghatározott nyilatkozat aláírására a
Polgármester úr és Jegyző asszony meghatalmazását javasoljuk megadni. Szeretnénk, ha a
határozatban megjelenne, hogy a jövőben a KDV akármilyen szerződést köt a hasonló jellegű
kérdésekkel a szerződés megkötése előtt forduljon az önkormányzatokhoz, illetve
tulajdonosokhoz, ne akkor, amikor a szerződést már megkötöttük. A tavalyi évben és a
folyósítási feltétel teljesítéséhez viszont szükséges.
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:
309/2012. (X.30.) Kt. h.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő Zrt.-nek a Raiffeisen Bank Zrt.-vel megkötött
keretszerződés biztosítékaként szolgáló óvadéki szerződés megkötéséhez hozzájárul.
2./ A képviselő-testület Felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező nyilatkozatot aláírja.
3./ Továbbá felhívja a KDV-t, hogy a jövőben hasonló jellegű kérdésekkel a szerződés
megkötése előtt forduljon az önkormányzatokhoz, tulajdonosokhoz, ne pedig a szerződés
megkötését követően.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző

b) Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázati javaslat
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
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Vörös Sándor polgármester úr
Az OTP mellett lévő üzlethelyiség megürült, ezért mindenképpen ki kellene azt adni. A
napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A pályázat kiírását javasolja a bizottság, a beterjesztett pályázati kiírásba pontosítani kéri a
jelenlegi bérleti díj mértéke havonta mennyi forint, a mondat további részében benne van,
hogy a minden év január 1-jétől a testület módosíthatja a bérleti díj mértékét.
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:
310/2012. (X.30.) Kt. h.
Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadása
Határozat

1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dunavecse, Fő út
40. sz. alatti 60 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadására pályázatot ír ki az előterjesztés
mellékletét képező pályázati kiírásban foglaltak szerint azzal a változtatással, hogy a bérleti
díj vonatkozásában legyen az feltüntetve, hogy a 42.000 Ft/hó díj 2012. évre vonatkozik,
2013. évben az érvényes bérleti díjakat az önkormányzat rendeletében állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Erzsébet aljegyző
2./ Ezen határozatról értesül:
- Nagy Erzsébet aljegyző asszony
c) Közétkeztetés versenyeztetése
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
December végén lejár a közétkeztetésre vonatkozó szerződésünk, ezért mindenképpen,
muszáj ezt megtennünk, annál is inkább mivel a 2013. éves költségvetési törvény
tervezetében benne van a közétkeztetés, gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat.
Kicsi pénzből jót főzni nehéz, de azért megpróbálunk olyan szolgáltatót keresni, aki e
kritériumoknak megfelel. A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Mivel a szerződésünk lejár, ezért új közétkeztetési pályázatot kell kiírnunk, nincs mód arra,
hogy hosszabbítsuk időszakosan a szerződést. A kiírásban van a bizottságnak javaslata arra
vonatkozóan, hogy a várható étkezők számát pontosítani kell. Az ebéd, tízórai és uzsonna
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vonatkozásban a létszámok láthatóak legyenek, hogy a pályázók megfelelően tudjanak
kalkulálni. Elhangzott, hogy az iskolában az iskolatej és gyümölcs adása jó tapasztalatokat
mutat, a gyerekek szeretik és elfogyasztják. A pályázati kiírásban egy helyen pontosítás kell:
az ételkiosztásnál a két fő alkalmazása kimondottan az iskolára vonatkozik. A bizottság a
tervezetet elfogadásra javasolja. Vannak javaslatai a szerződés tervezetet illetően is.
Nevezetesen a szolgáltatási árnál abban a bekezdésben „a megrendelő a számla beérkezését
követő … napon” kerüljön, tehát a ténylegesen elfogadott pályázat alapján kerülnek a napok
bele. A felek jogai és kötelezettségei pont alatt a harmadik bekezdésben kihúzásra kerül az
évente szó. Az ellátási szerződés bekezdésnél az első bekezdés törlésre kerül, mivel a két pont
ellentétes.
Kovács Péter alpolgármester úr
Egy éve beszéltünk arról az étkeztetés kapcsán, hogy elégedettségi nyilatkozatok kerülnek az
étkezőkhöz. Az iskola és óvoda vonatkozásában beérkeznek az információk, viszont az
idősektől nem érkeznek hírek. Szeretném, ha felmérnénk, hogy mennyire elégedettek az
étkezéssel és ennek függvényében ott is változást kellene eszközölnünk.
Vörös Sándor polgármester úr
A felmérésnek akadálya nincsen, viszont a beszállítóval - aki az ételt hozza – nem mi
vagyunk szerződésben, hanem a KESZI. Meg kell néznünk, hogy mikor jár le a szerződésük
és csak utána tudunk lépni.
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:
311/2012. (X.30.) Kt. normatív határozata
Közétkeztetés versenyeztetése
Határozat

1./ A képviselő-testülete úgy határoz, hogy a versenyeztetési eljárás keretében kívánja
kiválasztani a Petőfi Általános Iskolában és a Százszorszép Óvodában a gyermekek
közétkeztetésének beszállítóját.
Az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást azzal a módosítással fogadja el, hogy a
két fő alkalmazott fenntartása az ételek kiadagolására az iskolára vonatkozik.
3./ Továbbá úgy határoz, hogy a Közétkeztetési szolgáltatási szerződés tervezetét az alábbi
módosításokkal fogadja el:
-a Szolgáltatási ár fejezet 4. bekezdés 2. mondatának a helyére a következő szöveg kerüljön „
a megrendelő a számla beérkezését követő … napon belül köteles a szolgáltatás ellenértékét
megtéríteni.”
- A felek jogai és kötelezettségei pont alatt a harmadik bekezdésben kihúzásra kerül az évente
szó.
- Az elállás a szerződéstől fejezet első bekezdése törlésre kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
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4./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Vörös Sándor polgármester
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a KESZI által ellátott
időseknél végezzünk felmérést az étkezés minőségével kapcsolatban?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
312/2012. (X.30.) Kt. h.
Elégedettségi felmérés
H a t ár o z a t
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény által működtetett Idősek Napközi Otthonában elégedettségi
felmérést végeztet az étkeztetés minőségével és mennyiségével kapcsolatban az ellátottak
körében.
Felelős: Vörös Sándor polgármester
Határidő: azonnal
2./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester

Vörös Sándor polgármester úr
Mivel most már van kiírásunk, és meghívásos lesz, ezért meg kell hívnunk valakiket.
Felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot arra, hogy kik
legyenek azok a környékbeli vállalkozók, akiket meg kell hívnunk.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság javaslatot tesz arra, hogy kiket szeretnénk felkérni, hogy pályázzanak. Szeretnénk,
hogy legyenek benne helyiek is, így lett összeállítva a névsor. A javaslat alapján a meghívott
vállalkozói kör: Két Mosu Kft. Tass, Varró Mária vállalkozó Apostag, Vecse Csárda Kft.
Dunavecse, Szalkszentmárton Önkormányzat konyhája és Duna Menti EGYMI Dunavecse.
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:
313/2012. (X.30.) Kt. h.
Versenyeztetési eljárásra meghívottak
kiválasztása
Határozat
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1./ A képviselő-testülete úgy határoz, hogy a versenyeztetési eljárás keretében kívánja
kiválasztani a Petőfi Általános Iskolában és a Százszorszép Óvodában a gyermekek
közétkeztetésének beszállítóját, melyre meghívja az alábbi vállalkozásokat:
- Két Mosu Kft. Tass
- Szalkszentmárton Önkormányzatának konyhája Szalkszentmárton
- Varró Mária Dunaegyháza
- Duna Menti EGYMI Dunavecse
- Vecse Csárda Kft. Dunavecse
2./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

d) Közbeszerzést előkészítő bizottság kijelölése
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Eljutottunk a bölcsődei pályázattal kapcsolatban ahhoz a fázishoz, hogy ki kell választanunk
azt a céget, aki a beruházást végrehajtja, aki megépíti az épületet. Ennek első lépéseként kell
egy bizottságot felállítani, aki előkészíti a közbeszerzést, a közbeszerzési döntést. A bizottság
egyik tagja a Ginál Róbert, mint gazdasági csoportvezető, a másik tagja a közbeszerzési
referens, vagy közbeszerzési szakértő és harmadik személy a képviselő-testület egyik tagja.
Szeretném, ha az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatot tenne a tag személyére a
képviselők közül.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság javaslatot tesz, hogy az előkészítő bizottságba Vasaji László Arnold képviselő
társunkat jelöljük, mivel közbeszerzésben jártas.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával?
Vasaji László Arnold képviselő úr
Bejelentem érintettségemet a napirenddel kapcsolatban.
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Vasaji László Arnold
képviselőt, a Közbeszerzési bizottság kijelölése című napirendből kizárta.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság
javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
314/2012. (X.30.) Kt. normatív határozata
Közbeszerzést előkészítő bizottság kijelölése
Határozat
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1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy
közbeszerzést előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. részéről közbeszerzési referens
- Vasaji László Arnold képviselő
2./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. Budapest
- Vasaji László Arnold képviselő
e) Dunavecse, Fő út 24. sz. alatti társasház 6. számú lakásának
értékesítésére pályázati kiírás
Előadó: Vörös Sándor polgármester
Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
A lakást korábban már felértékeltettük és meg is hirdettük, a pályázati kiírás határideje lejárt.
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A korábbi pályázat eredménytelen volt, ezért a pályázatot ismételten szeretnénk kiírni
ugyanazokkal a feltételekkel. Egy kérése van a bizottságnak, hogy a lakásra az eladó táblát ki
kell helyezni, hogy még feltűnőbb legyen, hogy ott van egy értékesítendő ingatlanunk.
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:

315/2012. (X.30.) Kt.h.
Dunavecse, Fő út 24. szám alatti
önkormányzati társasház hasznosítása
Határozat
1.) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dunavecse, Fő út
24. 1/6. szám alatti 686/A/6. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítésére az
előterjesztésben foglaltak szerint pályázatot ír ki.
Felelős: Nagy Erzsébet aljegyző
Határidő: azonnal
2.) A határozatról értesülnek:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző
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f) Az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja elkészítésének elnapolása
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
Javasolni szeretném, hogy e napirendet napoljuk el 2013. júniusig, mivel hiányoznak azok a
háttér információk, képzések, amelyek a megvalósításához szükségesek.
Nagy Erzsébet aljegyző
A mai napon kaptak telefonon értesítést, hogy várhatóan februárban lesz a képzés, háromszor egy nap - és július 1-jéig kell az önkormányzatoknak esélyegyenlőségi
programmal rendelkezniük az Európai Uniós pályázatokhoz. Ezért javaslom, hogy a júniusi
testületi ülés napirendi pontjai közé legyen beiktatva.

Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:

316/2012. (X.30.) Kt. normatív határozata
Önkormányzat Esélyegyenlőségi
Programja

Határozat

1./ A képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos döntését elnapolja 2013.
júniusi testületi ülés időpontjáig a törvényi változás miatt.
2./ Felkéri Nagy Erzsébet aljegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2013. évi Munkatervébe, a
június hónap napirendjei között szerepeltesse.
Határidő: 2013. június 26.
Felelős: jegyző
3./ Ezen határozatról értesül:
- Nagy Erzsébet aljegyző

g) Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi Sándor
Általános Iskola jövőbeni működtetéséről
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság

Vörös Sándor polgármester úr
E napirenddel kapcsolatban sem tudunk teljesen pontos információt adni, mert nem tudjuk, ha
az önkormányzat nem működteti az iskolát, akkor mekkora anyagi teher kerül rá. Ennek
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érdekében kitöltöttünk egy nagy terjedelmű adatlapot, aminek benyújtása kapcsán az illetékes
hivatal visszajelzi nekünk, hogy működtetnünk kell-e az iskolát. Ha nem akkor milyen
feltételek mellett nem. Azt gondolom, hogy adjuk be és a válasz után testületi ülésen
véglegesíthetjük azt. A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért felkérem
az elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke
A jelen ismert rendelkezések figyelembe vételével a határozat-tervezet elfogadását javasoljuk,
miszerint 2013. évre a megváltozott finanszírozást figyelembe véve nem tudja vállalni az
iskolát, ezért az Állami Intézményfenntartó Központ részére működtetésre át kívánja adni. A
képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt, hogy a beadvány 4. számú
melléklete szerinti szándék nyilatkozatot aláírja. A képviselő-testület fenntartja a jogot arra,
hogy a rendelkezés értelmében megfogalmazott lehetőséggel éljen, amely szerint a testület az
előzetes döntését a miniszteri döntés közlését követő 8 napon belül felülvizsgálhatja,
amennyiben számára a döntés kedvezőtlen. Gyakorlatilag most elsőre az iskolát átadjuk az
intézményfenntartó központnak, de ha a költségvetésünkben belefér, akkor ez alatt a bizonyos
8 nap alatt visszakérhetjük, ha a lehetőségek úgy diktálják.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
317/2012. (X.30.) Kt. normatív határozata
A Petőfi Sándor Általános Iskola működtetésének átadása
Határozat
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik a Petőfi Sándor
Általános Iskola működtetésével kapcsolatosan, hogy az intézmény működtetését a 2013.
évben a megváltozott finanszírozást figyelembe véve nem tudja vállalni. Ezért az állami
intézményfenntartó központ részére működtetésre át kívánja adni.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt, hogy a kérelem 4.
számú melléklete szerinti szándéknyilatkozatot aláírja.
3./ A képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy az Nkt 74. § (6) bekezdésében
megfogalmazott lehetőséggel éljen, amely szerint a testület az előzetes döntését a miniszteri
döntés közlését követő 8 napon belül felülvizsgálhatja, amennyiben a döntés számára
kedvezőtlen.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet aljegyző
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága Kecskemét, Szabadság tér 1.
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Polgármester úr a nyílt ülést 16,00 órakor bezárta, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény
értelmében, a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat.

A zárt ülést követően 16,35 perctől nyílt ülés veszi kezdetét, melyen a helyi építészeti örökség
védelmére vonatkozó rendelet módosítása a téma.

h) A helyi építészeti örökség védelmére vonatkozó rendelet módosítása

Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a helyi építészeti örökség
védelméről szóló rendelet módosításával?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 16/2012. (X. 31.) rendeletét a helyi építészeti
örökség védelméről szóló 14/2012. (VIII. 30.) számú rendeletének módosítását.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)

Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy a következő,
testületi ülés 2012. november 28.-án lesz.
Polgármester úr megköszönte a megjelenést és a nyílt ülést 16,40 órakor bezárta.
Kmft.

Vörös Sándor
polgármester

Nagy Erzsébet
aljegyző
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