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Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai esti közmeghallgatásunkon, megállapítom, hogy a
képviselő-testület határozatképes, így a közmeghallgatást megnyitom.
Kérem, hogy a közmeghallgatás napirendjét, - a kiküldött meghívó szerint fogadjuk el.
Miután azzal minden jelenlévő egyetértett megkezdődött azok tárgyalása.
1.) Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkájáról,
az önkormányzat vagyoni helyzetéről
Előadó: Vörös Sándor polgármester
2.) „Egy Nap a Városért” mozgalom 2012. évi terveinek bemutatása
Előadó: Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
3.) Egyéb ügyek
Alpolgármester úr felkéri a Polgármester urat, hogy a testület 2011. évi munkájáról tartsa meg
beszámolóját.
1./ Napirend:
Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkájáról, az
önkormányzat vagyoni helyzetéről
Előadó: Vörös Sándor polgármester

Vörös Sándor polgármester úr
Szeretettel köszöntök minden megjelentet! A 2011.-es év az önkormányzat szempontjából
nagyon mozgalmas volt és a 2012. év is hasonlóan mozgalmas lesz. Először a képviselőtestület munkájáról szeretnék pár szót szólni. A képviselő-testületnek három bizottsága van,
amelyek rendszeresen üléseznek. Az Oktatási és Szociális Bizottság 8 ülést tartott az elmúlt
évben és 28 határozatot hozott. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 11 nyílt ülést és 1 zárt
ülést tartott, összesen 103 határozatot hozott. A Városgazdálkodási Bizottság 7 ülést tartott és
12 határozatot hozott. A tavalyi évben kétszer éltünk az összevont bizottsági ülés
lehetőségével, összesen 22 határozat született. Úgy gondolom a hasonló ülések száma ebben
az évben növekedni fog. Tizenöt alkalommal volt testületi ülésünk, ebből három alkalommal
volt rendkívüli. Érzékeltetésképpen szeretném elmondani, hogy az éves kötelező ülések
száma hat darab. Ebből a számból látszik, hogy aktív munka folyt. Zárt ülés kilenc
alkalommal volt, olyan ügyekben tart a testület zárt ülést, ahol személyi jellegű döntésekről
van szó vagy gazdasági érdekeket befolyásoló döntésről, ami az önkormányzat gazdasági
érdekeit befolyásolhatja. A múlt évben egy közmeghallgatást tartottunk. A testületi üléseken
417 darab határozat és 31 darab rendelet született. Ősztől a rendeleteink összességét elkezdtük
átdolgozni és ezt a munkát, nem szeretnénk abbahagyni, annál is inkább, mivel jelentős részét
újra át kell dolgoznunk.
A tavalyi évben csökkent az önkormányzat támogatása. Kis mértékben növekedett a
közoktatási feladatokra szánt normatív bevételek, viszont a lakosságszámhoz kapcsolódó
támogatások csökkentek, így összességében csökkenés mutatkozott az előző év bázisához
képest. A költségvetésünket 2011. évre 1.126.000.000 Ft-tal fogadtuk el. Ebből a
költségvetésben nagyságrendileg 29 millió forint volt az a rés, ami működési hiányként
jelentkezett. Feladatul tűztük ki – a képviselő-testület és az intézményeknek - hogy a hiányt
megpróbáljuk közösen kezelni. 2011. évben zajlott a szakrendelőnek a felújítása, amely miatt
jelentős hitelfelvételre kényszerült az önkormányzat. Intézményi bontásban kigyűjtöttem a
kiadásokat – személyi juttatások, dologi kiadások – intézményre bontva. Lehet látni, hogy a
kiadások összege 1.132.000.000 Ft, ez valamennyivel nagyobb, mint a költségvetésben
betervezett mérték. A bevételek oldalán is hasonló osztást készítettünk és lehet látni, hogy a
bevételek összege 1.122.000.0000 Ft. Ez a szám is magasabb a költségvetésben
betervezettnél, végül a hiányt 4.800.000 Ft-tal zártuk, viszont a terv 29 millió volt. Tehát az
év során 25 millió forint hiányt le tudtunk küzdeni. Azt gondolom, hogy ezzel maximálisan
elégedettek lehetünk. Ha ebben az évben ezt a hiánynagyságot tudjuk kezelni, akkor az
önkormányzat likviditása hosszú távon biztosítható lesz.
Szeretnék pár szót szólni a hitelállományról is. Folyószámlahitel 7 millió forint
nagyságrendben állt az év végén. Hosszú lejáratú hitelünk kettő van, az egyik a kerékpárút
hitele, ami jelen pillanatban 29 millió forinton állt, a tavalyi évben még 30 millió forintot
mutatott. Tehát csökkenteni tudtuk a hitelt. A szakrendelő beruházásához 76 millió forint
hitelt terveztünk, 2011. évben 64 millió forintot hívtunk le. A fennmaradó rész 2012. évre
áthúzódik. Az Állami Számvevőszék ellenőrzést tartott önkormányzatunknál, javaslatukra
készült el a Középtávú Kibontakozási Terv. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy
önkormányzatunk stabil, likviditását, fizetőképességét képes megtartani. A terv kidolgozására
azért volt szükség, hogy a hosszú lejáratú hiteleket pozícionáljuk, úgy ütemezzük, hogy
lehessen látni, az elkövetkező években miből és milyen formában fogjuk a hiteltörlesztést
megtenni. Most már csak egy feladatunk van, ezt a tervet végre kell hajtani.

2

2011. évben a legfontosabb feladat volt a szakrendelő beruházásának lebonyolítása. Ami
sikerült is, aki volt az épületben láthatja, hogy szép lett a szakrendelő, legmodernebb
technikával rendelkezik. A szakrendelőben megfelelő létszámú szakembergárdát tudunk
biztosítani. Az orvosok összetétele ideálisnak mondható.
A képviselő-testület számára egyetlen fájó pont volt, ez pedig a 3. pontban szereplő térfigyelő
rendszer. Kerestünk pályázati forrást a térfigyelő rendszer kiépítésére, de sajnos
önkormányzatok számára nem írtak ki. Az év végén volt hasonló pályázat, de csak civil
szervezetek számára. Az idei évben megpróbáljuk a Polgárőrségen keresztül megpályázni ezt
a rendszert, úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, mert rendőrhiányban szenved a
település és a környék. Reménykedni tudunk, hogy előbb utóbb érkezik rendőr a településre.
A másik kiemelkedő feladatunk volt az utak karbantartása, azt gondolom, hogy a tervünknek
megfelelően elvégeztük. Sajnos nem tudtunk nagy összeget fordítani az utak karbantartására,
mert az anyagi lehetőségeink korlátozottak voltak. Viszont a kátyúzást a tavasz végén
megtettük és azokat a szélesebb utcákat, ahol nem volt még semmiféle kövezés, azokat zúzott
kővel, illetve mart aszfalttal el tudtuk látni. Két utcában történt meg ez a művelet: a Klapka
utcában és a Bem utcában. A Somogyi Béla utca egy felületkezelést kapott a korábbi kövezés
helyre lett hozva, emellett kisebb utcákat is sikerült helyrehozni. Ezt a munkát szeretnénk
folytatni, örömteli, hogy egyre kevesebb az olyan utca, ahol semmiféle kövezés nincsen.
Ezeket az idei évben fel fogjuk mérni. A másik nagyon fontos feladatunk, hogy évek óta
elmaradtak az intézményeinknek a karbantartási munkái, óvoda-, iskolafestés. A II. számú
óvodát és az iskolát a nyáron kifestettük.
A terveink között szerepelt az „Egy nap a városért” mozgalom elindítása. Azt gondolom,
hogy a jelenlevők szinte mindegyike ott volt ezen a napon. Az idei évben is szeretnénk
megszervezni, reméljük, hogy most is sikeres lesz.
Szeretnék a 2011. évből felvillantani pár olyan döntést, amit fontosnak ítélek meg. Mint
ismeretes jegyzőt választottunk, sajnos főjegyző asszony betegállományban van, ezért a mai
ülésen nem tudott megjelenni. A hóeltakarítás ellenőrzése során elcsúszott és megütötte a
fejét, ezért kényszerült táppénzre, reméljük, hogy hamarosan visszatér. Az új szakrendelő
élére választottunk intézményvezetőt, ezúton szeretném Önöknek bemutatni. A járóbeteg
szakrendelőt elneveztük a megálmodójáról Dr. Kolozs Gergely doktor úrról. Úgy érzem, hogy
ez a döntés mindenki számára dicséretes, illetve elfogadható. Több pályázaton sikerült
nyernünk, amelyen fejlesztést vagy egyéb dolgot tudtunk elérni, azt gondolom, hogy ezek
nagyon fontosak. Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, hogy a pályázaton
való indulást kiemelten fontosnak kezelte.
Turisztikai tervet dolgoztunk ki és az év végén meg is vizsgáltuk, hogy mennyi turista érkezik
Dunavecsére. Egy nagyon jelentős számot kaptunk, ami számomra is meglepő, viszont azt a
problémát tapasztaltuk, hogy a turista csak áthalad Dunavecsén, de nem száll meg, illetve nem
feltétlen jön be a településre. Ezért hirdetőtáblákat fogunk kihelyezni a Fő út mellé, illetve a
kerékpárút mellé. Becslések alapján ezernél több turista halad át településünkön. Szeretnénk
őket legalább egy éjszakára vendégül látni – ez közös érdekünk.
Iparfejlesztéssel kapcsolatban a képviselő-testület kidolgozott egy iparfejlesztési stratégiát,
amit az év folyamán folyamatosan frissítettünk. Néhány érdeklődő akadt, a tárgyalás szintjéig
is volt, akivel eljutottunk, de nem fordult komolyra. Tehát komoly szándékú befektetőt nem
sikerült idevonzanunk, illetve megtalálnunk. Nem adjuk fel a dolgot, az idei évben tovább
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dolgozunk rajta. Örömteli hír, hogy a tervünkből egy kisebb prezentáció keretében
Franciaországban egy befektetői kiállításon Dunavecséről fognak vetíteni.
A képviselő-testület két intézményben is igazgatót választott, a főorvos urat már bemutattam,
illetve az iskola igazgatóját megerősítettük régi posztjában. Társasházzá alakítottuk a Fő út
24. szám alatt található nyolclakásos épületet. Ez azért fontos, mert terveink között szerepel
az ingatlan értékesítése, illetve egyik lehetősége annak, hogy a hitelkeretünket csökkentsük.
Az ősz folyamán meg fogjuk hirdetni a lakásokat.
Módosítottuk a Helyi Építési Szabályzatot, ezt időnként fel kell frissíteni. Több olyan ponton
változtattunk, amit fontosnak tartottunk.
Beléptünk az iskolatej programba, hamarosan minden gyermek az iskolában a tízóraijához
tejet fog kapni tetra-pack-os, zárható csomagolásban.
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázaton számtalan fiatalt támogattunk.
2011. évben a civil szervezeteket is támogattuk, mintegy 5 millió forint nagyságrendben. Az ő
munkájukat ezúton szeretném megköszönni.
2012. évben szeretnénk folytatni az utaknak a karbantartását, útalap építését, a padkázásra is
szeretnénk több figyelmet fordítani. Ezzel kapcsolatban az esővízárkokat is szeretnénk
kitisztítani, mert nagy mennyiségű csapadék esetén ebből már problémák adódtak, ezért a
meglévő árkokat karban kell tartani. Folytatni szeretnénk az intézmények szépítését,
karbantartását, az idei évben az I. számú óvoda épületében tervezünk kicsit nagyobb
volumenű javítási munkálatokat. A tavalyi évben a művelődési házra egyáltalán nem
költöttünk pénzt, az idei évben szeretnénk ezzel kiemelten foglalkozni. Sajnos annyi a
probléma az épületben, hogy ebben az évben biztosan nem fogjuk befejezni. Az idei évben
megkezdtük már a munkát a női mosdó felújításával. A Dunamellék újságban megjelent, hogy
járdaépítési felhívást tesz közé az önkormányzat, ez azt jelenti, hogy kérelem nyomtatvány
kitöltésével alapanyagot kérhet járdaépítésre a lakos – cementet és sódert. Március 15-e után
lehet a kérelmet formanyomtatványon benyújtani ezt követően az építészeti tanácsadó,
megvizsgálja a jogosságot. Nem egy nagy összeg van rá, de úgy gondolom, hogy pár száz
méter járdát meg tudunk építeni. Turisztikafejlesztéssel kapcsolatban a táblák el fognak
készülni, rajta lesznek különböző információk – szálláshelyek telefonszáma, étterem,
könyvtár, üzletek, szakrendelő elérhetősége. A tervekhez tartoznak azok a dolgok, amelyek
kicsit nagyobb léptékűek, három pályázatot szeretnék megemlíteni. A bölcsődefejlesztési
pályázatot már beadtuk, bírálatra vár. Gyakorlatilag a jelenlegi bölcsőde épülete és udvara
nem felel meg az előírásoknak, ezért új bölcsőde felépítésére adtuk be a pályázatot. Egy
helyszíni ellenőrzésen már túl vagyunk, reméljük, hogy a pályázatunk sikerrel jár. A másik
pályázat az Alkotmány és a Honvéd utca felújítása, az elkerülő út elkészülésével azt
gondoltuk, hogy csökkeni fog az utak forgalma, de nem így történt. Ezért mindenképpen
szükséges az útnak a felújítása. Ez megint akkora volumenű, hogy önerőből sohasem fogjuk
tudni megvalósítani, ezért pályázatot nyújtunk be. A tervek elkészültek, a pályázatot be is
adtuk - bizakodunk. A harmadik nagy volumenű pályázat, amely az előkészítés fázisában van:
az óvoda felújítási pályázat. A II. számú óvodát szeretnénk bővíteni egy csoportszobával,
valamint olyan helyiségekkel, ami eddig nem volt és előírás, mint például a tornaszoba,
nevelői szoba, intézményvezetői iroda. Amikor felvetődött a felújítás gondolata akkor az volt
az első szempont, hogy a lapos tetőt lecseréljük. Mind három pályázatnál elmondható, hogy a
nyerési esélyünk csekély, de bizakodunk.
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Engedjék meg, hogy a költségvetés tervezéséről és a 2012. évről egy pár szót szóljak, mert itt
is nagy változásokat hozott az év. 2012. januárban nagy mennyiségű törvény halmaz került
elfogadásra, illetve lépett hatályba, ami után lépéseket kellett tennünk. Ezáltal az intézményi
működés átláthatóbb lesz. Összegezve, eddig az önkormányzatnál a pénzforgalom egy helyen
került könyvelésre, nem voltak jelentősen szétbontva. Az idei év legfőbb változása az, hogy
az összes intézmény külön adószámmal, bankszámla számmal, külön könyveléssel fog
működni. Ezért a gazdálkodási osztályon és az adóosztályon dolgozók munkája jelentősen
meg fog növekedni.
2012. évben össz kiadásra 730 millió forintot, bevételre 705 millió forintot terveztünk. Lehet
látni, hogy működési célú hiány az idei évben is megjelenik. Az a feladat, hogy az idei évben
is megpróbáljuk valamilyen szinten leküzdeni, azon leszünk, hogy valami hasonló számot
tudjunk elérni, mint a múlt évben. Engedjék meg, hogy pár szót szóljak a törvényi
változásokról. Amit kivetítettem az a 2012-ben hatályba lépett önkormányzati törvény azon
része, ami az önkormányzatok kötelező feladatait tartalmazza. Nem szeretném külön
részletezni, de ami fontos, hogy az intézmény fenntartási feladatkör jelentősen megváltozott.
Ennek első lépcsője – a már említett – az átcsoportosítások, elemi költségvetések,
beszámolók. A következő nagyobb lépés 2013. január 1-jével fog megtörténni a járások
felállításával. Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó feladatok száma csökkeni fog, az
összes olyan feladat, ami államigazgatási feladatnak számít – a jegyző hatáskörébe lett
sorolva – nagy része a kormányablakokba fog kerülni. Pontos tájékoztatást még egy fórumon
sem kaptunk, hogy ez milyen átszervezéseket fog eredményezni számunkra. Az egészségügyi
alapellátás továbbra is az önkormányzat kötelező feladata lesz. A település üzemeltetés,
óvodai ellátás, a kulturális szolgáltatások, szociális-, gyermekjóléti alapellátások, a
lakásgazdálkodás, honvédelem és a helyi közfoglalkoztatás megszervezése is az
önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik.
Szeretném megköszönni a figyelmet és várom a kérdéseket a következő napirendi pont után.
Kovács Péter alpolgármester úr
Megköszönöm Polgármester úrnak az előterjesztését, egyúttal felkérem Vasaji László Arnold
képviselő társamat, hogy az „Egy nap a városért” mozgalom ez évi tervét ismertesse.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Köszöntöm a megjelenteket! Polgármester úr részletesen ismertette az elmúlt év történéseit az
önkormányzat berkein belül. Először is megköszönöm a lakosságnak a türelmét, amely ezt a
munkát övezte. Csak pár szóban szeretném ismertetni, szűk keresztmetszetben, hogy melyek
azok az elvégzett munkák, melyekkel az önkormányzat, a képviselő-testület, az intézményi
háttér egészében foglalatoskodott. Eléggé szerteágazó feladatok ezek, van benne kötelező
feladat, de egyre több a saját kezdeményezés, az önként vállalt önkormányzati célkitűzés.
Nagyon fontosnak tartjuk az önként vállalt feladatokat, amelyek pénzbe kerülnek, de
mindenféleképpen egy szorosabb kötődést jelentenek az önkormányzat és a lakosság között.
Ezek a feladatok azok, amelyek a települést egy kicsit szebbé, egy kicsit jobbá, egy kicsit
összefogottabbá teszik. Mondom ezt azért, mert a Polgármester úrnak célkitűzése, hogy
minden olyan plusz dolgot megragadjunk, - legyen az pályázat, iskolatej program, vagy bármi
más olyan célkitűzés – aminek alapján ez a kötődés az önkormányzat és a lakosság között
erősebb lesz, ez alapján tudjuk azt nagyon pici lépésekkel, de hosszú távon elérni azt, hogy a
településnek a lakosság megtartó ereje növekedjen. Nem garantáljuk, hogy tudunk új
munkahelyeket teremteni, de megpróbáljuk. Megpróbáljuk, hogy a fiatalok még jobban
kötődjenek, itt a bölcsőde-, óvoda felújítására gondolok. Ilyen kötődés az „Egy nap a
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városért” mozgalom elindítása, amit a képviselő-testület a zászlajára tűzött. Tettük ezt azért,
mert a települési környezetnek a kialakításában a lakosság is tevékenyen részt tud venni.
Nagyon jó dolog, hogy legalább egy napot szánnak azok az emberek is, akik nem civil
szervezet tagjaként, hanem privát emberként helytállnak a városunkért. A tavalyi év
célkitűzései úgy érzem, jól sikerültek – voltak apró hiányosságok, fennakadások – de azok az
elvégzett munkák, amelyek megtörténtek tavaly tavasszal, annak a gyümölcse még egy év
múlva is látszódik – ez nagyon fontos dolog. Azért is fontos, mert a lakosságot is jó érzéssel
tölti el, ha végig megy a településen és látja, hogy ezt tavaly festettük le, javítottuk ki,
ültettük. Külön megköszönném azoknak a csoportoknak a munkáját, akik nem csak ezen a
napon segítik a munkánkat.
Március 31.-én szombaton tartanánk az „Egy nap a városért” napot, rossz idő esetén két hét
múlva kerülne megrendezésre, április 14-én. A következő feladatokat állítottuk össze a civil
szervezetek bevonásával: elég rossz állapotban vannak a fából készített buszmegállóink,
szeretnénk az apácarácsokat kipótolni, lefesteni, korlátokat rendbe tenni, hogy az átutazók is
lássák, hogy ez egy ápolt, rendezett település. A buszmegálló faanyaga elő lesz készítve,
aznap csak a rácsok felszerelése, festése történne meg. Ilyen meggondolásból a dunai és a
vasúti sportpályán is történnének hasonló feladatok. Ezen kívül a dunai sportpályán lenne
faültetés, sövényültetés - nagyon kopasz a terület a nagy fák kivágásra kerültek. Továbbá a
város különböző pontjain: Hősök terén, a Fő út mentén, a Liszt F. téren, a Korsós sétányon
végeznénk parkszépítési munkálatokat. Ez lehet padoknak a festése, lehet növényültetés,
sövénynyírás, vagy bármilyen munka, amely széppé teszi a környezetet. Ezen felül óvodák,
játszóterek festése, eszközök javítása és pótlása is szerepel a feladatok között. A zarándokút
főbb pontjain, ahol a turisták bejönnek a településre helyeznénk el táblákat, a Sport utcai
bejáróban, illetve a Bagóvárnál lenne információs tábla kihelyezve. Főbb vonalakban, ezeket,
a programokat szerettem volna ismertetni, mindenkit szeretettel várok a március 31-i napra,
reggel ½ 8 és 8 óra között lenne a gyülekező a Platán téren. Az elmondottakról lesz részletes
program is kiadva. Tisztelettel kérném a jelenlevőket, hogy terjesszék a lakosság körében.
Remélem, hogy hasonlóan sikeres lesz ez a március 31-e, mint a tavalyi nap volt.
Kovács Péter alpolgármester úr
Hölgyeim, Uraim, Önöké a szó! Megkérdezi a jelenlévőktől, hogy van-e kérdésük,
észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban?
Duda János dunavecsei lakos
Polgármester urat mielőtt megválasztották volna két dolgot kértem. Minden fontosabb döntése
előtt gondolja át, hogy hazájának, Magyarországnak jó-e vagy sem. Ha a hazájának jó, akkor
előbb utóbb mindenkinek jó lesz. A második kérés az volt, ha bárki bemegy a Polgármesteri
Hivatalba, olyan érzése legyen, mintha haza menne. Természetesen minden nem úgy van,
ahogy én akkor elgondoltam, de úgy látom, hogy az irány jó, előbb utóbb eljutunk odáig,
hogy ez mindenkinek megelégedésére szolgál. Részt vettünk a múlt évben is az „Egy nap a
városért” társadalmi munkában. Örömmel tettük, mert úgy éreztük, hogy elindult Dunavecsén
egy összefogás. Az emberek nem csak a munka hasznáért teszik, hanem azért is, mert
közösségben teszik, ahol megismerik egymást az emberek, a beszélgetés, a munka során.
Nekem az a véleményem, hogy ennek legalább akkora értéke van, mintha elkészül egy
játszótér a közjavára. A múlt évben részt vettünk a békemenetben Budapesten. Kérdésem,
hogy ebben az évben nem lehetne-e megszervezni azt, hogy azokat, a lakosokat felvigye
Dunavecséről, akik el szeretnének a rendezvényre látogatni. Én a tavalyi évben, gondolatban
hiányoltam a Polgármester urat a menetből, esetleg az idei évben csatlakozhatna. Utolsó

6

kérésem az, hogy szeretném, ha az itteni vállalkozókat előnyben részesítenék az idegenekkel
szemben.
Vörös Sándor polgármester úr
Igazában pozitív volt az észrevétel, amit köszönök. Természetesen, ha olyan munka van,
megpróbálunk helyi vállalkozót keresni. A nagyobb beruházásoknál, mint például a
szakrendelőé a közbeszerzési eljárás köti az önkormányzatot, ezért a kisvállalkozások nem
mindig képesek ennek a papírhalmaznak neki állni. Viszont a szakrendelőnél is kértük a
fővállalkozót, hogy vonjon be helyi vállalkozókat és volt több olyan vállalkozó, aki részt
tudott benne venni. A békemenettel kapcsolatban, március 15-én a településünkön egész nap
rendezvény lesz, tehát én biztosan nem tudok ezen részt venni, de az önkormányzat által
üzemeltetett buszt a rendelkezésükre tudjuk bocsátani.
Kovács Péter alpolgármester úr
Véleményem az, hogy Nemzeti Ünnepen nem szerencsés megválasztani semmiféle
megmozdulást, - tudom több is lesz a fővárosban – úgy gondolom, hogy egy polgármesternek,
és a helyi képviselő-testületnek a települési rendezvényen kötelessége megjelenni.
Ruzsnyák János dunavecsei lakos
Szeretném megkérdezni, hogy a múlt héten mi történt, ugyanis 10 ember állt a Lukácsi Imre
utcában reggeltől délig és nem végeztek munkát. Elmondásuk alapján szerszámra vártak. Azt
gondolom, hogy tíz ember fél nap alatt elég sok mindent meg tudtak volna csinálni, ha
dolgoznak. Mikor én napszámba jártam, akkor vinnem kellett a munkaeszközt, amivel
dolgoztam. Nem lehetne pontosabban szervezni a munkát, mert így rontjuk a munkamorált,
sok embert igénybe veszünk feleslegesen és nincs elvégezve a munka. Örömmel tapasztalom,
hogy megint feléledt az un. társadalmi munka. Ha nem csal az emlékezetem, amikor a
jelenlegi alpolgármester úr polgármesterré meg lett választva, én felajánlottam, hogy minden
hónapban egy nap lovas kocsival társadalmi munkát végzek a település javára. Erre azt a
választ kaptam, hogy nincs szükség a munkámra. Pedig én a környezetemért igenis hajlandó
vagyok tenni. Ezért nem mentem el a múlt évben a meghirdetett napra, mert én mindig kész
voltam a munkára, csak igényt nem tartottak rám.
Vörös Sándor polgármester úr
Pár szóban szeretnék az elhangzottakra reagálni. Az idei évtől közmunka mintaprogramok
indultak, ami az említett utcában fog történni, az egy mintaprogramos pályázat keretében fog
zajlódni. A magyarázat, hogy miért nem végeztek még munkát nagyon egyszerű, mert
március 1-jétől lettek behívatva és még azon a napon nem lehetett szerszámot vásárolni a
pályázati pénzből. Az első két nap az eszközök beszerzésével telt. A Lukácsi Imre utcában
van négy olyan telek, melyet az önkormányzat nem tud évek óta eladni és gyakorlatilag
gazban. Ezért azt gondoltuk, hogy az idei évben ezt felszántatjuk és oda kertészeti kultúrát
fogunk telepíteni. Reményeink szerint a jövő héten elkészül az önkormányzatnak a fólia sátra
és ez mellett különböző konyhakerti növényeket fogunk termeszteni. Ezúton is szeretnék
mindenkit biztatni, hogy amennyiben lesz termés a dunavecsei piacon az önkormányzat által
megtermelt terményeket, vásárolják majd. Azt gondolom, hogy ez egy értékteremtő munka, és
az motiválta a képviselő-testületet, hogy ebben a programban elinduljon, hogy a pályázatban
olyan ösztönzők voltak beépítve, aminek nem lehetett ellent mondani. Ilyenek a traktor,
pótkocsi, szárzúzó, bozótvágó, stb. .. több millió forint értékben.
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Kovács Péter alpolgármester úr
A személyes megszólíttatás okán válaszolni szeretnék, én nem emlékszem erre, de nem
mondhatom azt sem, hogy nem így volt. Az a véleményem, hogy arra kell felajánlani a
munkát, amire szükség van. Az önkormányzatnak lovasfogatra nincs szüksége – sajnos.
Valószínű ezért mondtam, hogy a lovasfogattal én nem tudtam akkor mit csinálni, ahogy most
sem tudunk.
Krizsics János dunavecsei lakos
Nem szabad elfelejteni, hogy a lakóövezetből a szemét kivándorol a határba, hatalmas
mennyiségben. Nem a szegény ember viszi ki, mert autó kell hozzá. Ezért gondoltam azt,
hogy a lovasfogattal pár közmunkással el lehetne menni olyan utak mellett, mint a Pap tanyai
út, Csanádi út, Martoni út. Sajnos mi nem tudunk felülkerekedni a szeméthalmokon, pedig
próbálunk gyümölcsösök, erdeink mellett takaríttatni folyamatosan, de nem győzzük. Ezért
meg lehetne próbálni a felajánlással élni.
Vörös Sándor polgármester úr
Köszönöm az észrevételt, teljesen jogos. Volt kezdeményezés már ebben az évben és történt
benne intézkedés is. Ezt a problémát egy kicsit más aspektusba tárgyalta a képviselő-testület,
ott fogalmazódott meg, hogy a csatornáktól befele, és a környékén van rengeteg szemét.
Ennek első lépéseként a Bács-Kiskun Megyei Horgász Szövetséggel felvettük a kapcsolatot és
még mielőtt a nád megnő közös akciót hirdetünk, amibe az önkormányzat közmunkásain
kívül a vízgazdálkodási társulat közmunkásai, valamint a Bácsvíz Zrt. delegált szakemberei,
irányítói fognak részt venni. Az említett területet első körben meg fogjuk tisztítani és onnan
befelé szeretnénk haladni. Szeretnék mindenkit kérni, ha valahol nagyobb szemetet lát, akkor
jelezze a hivatalban. A külterületekkel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a
mozgalom keretében 1000 db akácfa kiültetése van tervben, a Kelédháti út mentén.
Sóbujtó Sándor dunavecsei lakos
A zarándokúttal kapcsolatban szeretném mondani, hogy a felső szakaszon az 51-el nincsen
összekötve és akik Budapest felől jönnek kerékpárral megállnak tanácstalanul, mert nem
tudják, hogy merre menjenek tovább. Azért jó lenne valahogyan összekötni a kerékpárutat az
51. számú úttal. A másik felvetésem az, hogy a településen nagyon sok az idős ember, ezért
gyógyszertári ügyelet is jó lenne, ha működne a településen. Az idős emberek zömének nincs
autója, ezért nem tudja kiváltatni a receptjét. A harmadik felvetésem a közvilágítással
kapcsolatos, a bútorbolt előtt néhány hónapja nem világít két lámpa. Szeretném, ha szólnának
az áramszolgáltatónak, hogy javítsák meg.
Vörös Sándor polgármester úr
Ha valaki azt tapasztalja, hogy nincs közvilágítás környezetében, akkor szólni kell a hivatalba.
A kollegák intézkedni fognak, eddigi tapasztalatunk az, hogy a bejelentés után két-három
napon belül a hibát ki is javították. Információm szerint a szakrendelőben fiókgyógyszertár
meg kezdte működését, erről a főorvos urat kérném meg, hogy mondjon pár szót.
Dr. Pándi Ottó Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő intézményvezetője
Kb. egy hónapja indítottuk el, hétköznap és hétvégén alapvető gyógyszereket meg lehet
vásárolni a szakrendelő ügyeleti rendelőjében. A készletet folyamatosan bővítjük,
ugyanannyiért lehet megvásárolni a felírt gyógyszert, mint a patikában, tehát semmi pluszt
összeget a betegnek nem kell fizetnie.
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Vörös Sándor polgármester úr
A zarándokút felvetésére szeretném elmondani, hogy információs táblák lesznek hamarosan
kihelyezve. A piktogramok egy-két napon belül felfestésre kerülnek.
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az észrevételek nagyon jók voltak és jogosak is, orvoslás alatt vannak a problémák. Kicsit
furcsa helyzet állt elő, mivel az 51. számú főút elkerüli a települést, nincs normálisan
kitáblázva. Ezért felvettük a közútkezelővel a kapcsolatot, tájékoztató táblát helyezünk ki az
említett szakaszra.
Kovács Péter alpolgármester úr
Jelezni szeretném, hogy a képviselő-testület is tárgyalta ezt a témát, mert észleltük ezt a
hiányosságot, 50 méter hiányzik ahhoz, hogy a két út össze legyen kötve.
Alpolgármester úr megkérdezi a jelenlévőktől, hogy van-e még kérdésük, észrevételük?
További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el, ezért Alpolgármester úr megköszönte a
részvételt és ezúton sok szeretettel meghívja mindannyiukat a Március Idusa
rendezvénysorozat valamennyi eseményére. Mindenkinek szép estét kívánt és az ülést bezárta.
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