
Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület 
Oktatási és Szociális Bizottsága 

55-9/2012 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. szeptember 24-i nyílt ülésén. 

Az ülés helye: Városháza ülésterme. 

Jelen vannak: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 

• Halászné Kovács Éva képviselő 

• Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 

• Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja 

• Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Banyári 
István képviselő  
 
Jegyzőkönyvvezető: Látó Éva  

 

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 

Köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítom a határozatképességet, mivel 5 
fő bizottsági tag jelen van. 

 

Az Oktatási és szociális bizottság a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta az alábbiak szerint: 

 

NAPIREND: 

I/5. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatokról szóló 
rendelet módosítására 

 Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
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II/4. Tájékoztató az önkormányzat lakásállományának alakulásáról, a befizetett bérleti 
díjakról és hátralékokról 
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 

III./ Egyéb ügyek  
Tájékoztató a Petőfi Sándor Általános iskola  

 Előadó: Vörös Sándor polgármester 
 
 
Zárt ülés: Javaslat fiatal házas első lakáshoz jutásának támogatásához 
   Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző  

 
 
Napirend: 
 
 
I/5 Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatokról szóló 

rendelet módosítására 
 Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Nagyon jól kidolgozott anyagot kaptunk az aljegyző asszonytól. A rendelet módosítására az 
előző pályázat elbírálásnál előjött hibákkal kapcsolatosan került sor. A rendelet tervezet a 
korábbi szabályokhoz képest változást tartalmaz, mivel részletesebben leírja a pályázat 
elbírálásának menetét, az alkalmazott módszereket, melyekből várható a pályázat objektívebb 
elbírálása.  Nevezetesen a Dunavecsére ide költöző személy is adott be pályázatot, valamint 
nem volt elég differenciált az ösztöndíj összege. A harmadik dolog pedig a vagyonnal 
rendelkezőknek a vagyoni állapotáról nem volt képünk. Mindezeket az előterjesztés 
tartalmazza. A javaslatban 3000Ft/hó-5000Ft/hó összegig terjed a támogatás mértéke, melyet 
javaslom 1. 000 Ft-tól 5. 000 Ft-ig módosítsuk. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a beadott 
pályázatok elbírálásánál, mindenki kapott támogatást. 
Ezt megelőzően, csak a felsőbb szintű tanulmányokra vonatkozóan adtunk ösztöndíjat, ebben 
a javaslatban a lehetőség nyitott. Megkérdezem az aljegyző asszonyt, hogy van-e 
kiegészítenivalója. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Igen, annyiban egészítem ki, hogy kidolgoztunk egy olyan rendeletet, ami alapján jobban 
lehet differenciálni a pályázókat. Annyi benne az új, melyre felhívom a figyelmet, hogy 
tartalmazza az alábbiakat:  
Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap az eleve 5000 Ft támogatásban, részesül. 
Az a személy, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül nagykorú esetében az a 
személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj 140%-át, mely 39900 Ft és a családban nincs figyelembe vehető vagyon. 
Tehát Ők egyébként is előre vannak sorolva az elbírálásnál. Kiskorú esetében ez az 
összeghatár 37050 Ft és ott is feltétel az, hogy a családban ne legyen figyelembe vehető 
vagyon. Leírtam azt is, hogy mi számít figyelembe vehető vagyonnak. Tehát az a ház, 
amelyben lakik a család, az nem számít, mert annak az értékét nem vizsgáljuk, lehet 
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bármilyen értékes is. Ezen felül, ha van egyéb értékes ingó és ingatlan vagyon, mint pl. 
terepjáró, nyaraló melynek az értéke személyenként számolva nem haladja meg az öregségi 
30 szorosát, együttvéve pedig a 70 szeresét nem haladhatja meg. Amikor a pontrendszert 
felállítottam akkor már azt írtam bele, hogy 40 pontot kap az, akinek a jövedelme a 100%-ot, 
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 100%-át nem éri el, nos hát Ők már eleve 
megkapják az 5000 Ft-ot. Javaslatom, hogy módosítsuk 150%-ra. 
 
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e vélemény, hozzászólás. Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzuk meg a napirendet. 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
30/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatokról szóló rendelet 
módosítására 
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
 
  H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló rendelettervezetet megtárgyalta. A rendelet 
tervezet a korábbi szabályokhoz képest változást tartalmaz, mivel részletesebben leírja a 
pályázat elbírálásának menetét, az alkalmazott módszereket, melyekből várható a pályázat 
objektívebb elbírálása. 
 
─A rendelet tervezetet a bizottság a 3 (1) bekezdésben az ösztöndíj összegét 3000Ft-5000  
Ft/hó- ról, 1-5000 Ft/hó ra 
 
─ az (1/a) pontban pedig az öregségi nyugdíjminimum 150%-át a (100% helyett ) javasolja 
módosítani, s ezzel a módosítással elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 
   

 

3./ A határozatról értesül: 

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• Képviselőtestület 
• Nagy Erzsébet aljegyző 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Napirend: 
 
 
II/4. Tájékoztató az önkormányzat lakásállományának alakulásáról, a befizetett bérleti 

díjakról és hátralékokról 
 Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A lakásállományról szóló részletes tájékoztató alapján, jelenleg 29 lakás fenntartásáról 
gondoskodik az önkormányzat, melyek állapota felújításra szorul, s pénzforrás hiánya miatt 
értékesítésük került előtérben. E szándékról tanúskodik, hogy a Dunavecse Fő út 24. sz. alatti 
8 lakást társasházzá alakítottuk, melyből már egy lakás értékesítésére pályázat került kiírásra. 
A bérleti szerződések lejárata 2012. szeptember 30-a, de ez nem zavarja a kiírást. 
Az értékesítésből származó bevétel adhat forrást a többi bérlakás felújítására. 
A bérlők havonta fizetik a bérleti díjat. A magas hátralék elsősorban a korábbi lakók lakbér és 
közüzemi díjaiból halmozódott fel. A benne lakók közül 2 jelezte a vételi szándékot. Az 
anyag tartalmazza végrehatási rész szerintem eredménnyel zárult, mert 712. 000 Ft folyt be és 
442. 000 Ft a ráfordítás. Az önkormányzati lakásokat évente kétszer ellenőrzi az 
önkormányzat. Konszolidálódott a helyzet, többnyire nincs vita a bérlők között. 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
Egy kérdésem van az aljegyző asszonyhoz. Az önkormányzati vagyon értékesítéséből 
származó bevételt, mire lehet felhasználni. Gondolom, hogy a lakásra értette, nem a vagyonra. 
Mert a vagyonértékesítést fejlesztési célokra lehet felhasználni és nem lakásokra. Ez a mondat 
így nem fedi a valóságot. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Ez benne van a rendeletünkben, hogy mire lehet fordítani pl. telekre. 
 
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
Akkor, az nem a vagyonértékesítés, hanem a lakásvagyon. Tehát úgy, mint vagyonértékesítés 
nem helyes, kérem javítani. 
A másik észrevételem, tárgyévi lakáshátralék is elég magas. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A tájékoztatóban nem tudom elfogadni, az összes tartozás összegét, azaz a 938 000 Ft-ot, 
mert a hátralékos közműtartozás, ami évek óta fenn áll eleve közel 800. 000 Ft. Ebben az 
évben már felhalmozódott 262. 0000 Ft közműtartozás, így a tájékoztatóban leírtakat, kérem 
újra átnézni. A lakbérnél ugyanez a helyzet. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Erről nem lehet intézkedni? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző asszony 
Megvannak a szabályai. Több felszólítás után lehet átadni végrehajtásra, természetesen annak 
költségvonzata van. A legnagyobb probléma a Fő út 40. sz. alatti bérlakásban van. Nem 
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diktálta be az óraállást és megállapítást nyert 90. 000 Ft közműtartozás. A számla ki lett 
küldve és benne van a tájékoztatóban a hátralék. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A munkáltatói jogokat gyakorló felettesét a mai napon értesítettük, hogy próbáljon meg 
ráhatni a dolgozóra. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Két vagy 3 hónapi kauciót kellene alkalmazni. 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
A jövőben a bérleti szerződés megkötésekor közjegyzői okiratba bele kell foglalni, hogy 
rögtön végrehajtó vegye át az adóst, valamint az ezzel járó költségeket is a nem fizetőnek kell 
megtéríteni. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Volt egy felvetése az alpolgármester úrnak, hogy az önkormányzati lakásokra kiírt pályázatot 
töröljük, mely a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azért is lenne jó, hogy a polgármester dönthesse el, hogy ki költözzön be a bérlakásba. A 
pályázat, pedig ezt kizárja. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e még vélemény? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzuk meg a napirendet. 
 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
31/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Tájékoztató az önkormányzat lakásállományának alakulásáról, a befizetett bérleti díjakról és 
hátralékokról 
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 

 H a t á r o z a t  

 

1./ Az oktatási és Szociális Bizottság az önkormányzat lakásállományának alakulásáról, a 
befizetett bérleti díjakról és hátralékokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy a lakbér és közüzemi tartozások 
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behajtásával kapcsolatban tegyen meg minden szükséges intézkedést. A jövőre vonatkozóan 
pedig a lakásbérletek megállapításánál, illetőleg kivetésénél alkalmazza a kaució lehetőségét, 
minimum kettő, de amennyiben lehet 3 hónapra vonatkozóan. 

2./ A határozatról értesül: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 
• Képviselő-testület 
• Nagy Erzsébet aljegyző 

 

A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
Napirend: 
 
 
III/. Egyéb ügyek 

   Tájékoztató a Petőfi Sándor Általános iskola jövőbeni működtetéséről 
 Előadó: Vörös Sándor polgármester  
 
  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Terveink szerint úgy volt, hogy ezen a héten csütörtökön a Kormány Hivatal által szervezett 
tájékoztató után írásos anyag fog készülni, de erre nem került sor a megbeszélésen 
elhangzottak miatt. A vonatkozó törvények úgy határozzák meg, hogy az adott településen 
3000 fő lélekszám alatt az iskolák üzemeltetése és a tanárok fizetése az állami fenntartás alá 
kerül. Az önkormányzat kérvényezheti azt, hogy átvállalja az üzemeltetést, ha ezt anyagilag 
biztosítani tudja. 
A 3000 lakosságszám felett, amelybe mi is bele tartozunk, alapból az önkormányzatnak kell 
végezni, választási lehetőség nincs. Az önkormányzatnak abban az esetben kell nyilatkozatot 
tenni, ha nem kívánja az üzemeltetést vállalni. Természetesen ezt gazdasági mutatókkal alá 
kell támasztani. Az erre magadott határidő szeptember 30-a. Ennek a menetét a 229/2012-es 
kormányrendelet V. fejezete szabályozza, ahol leírják, hogy ezt a nyilatkozatot milyen 
módon kell megtenni egy informatikai rendszeren keresztül kell rögzíteni a kérelmet. 
A probléma az, hogy valamilyen okból kifolyólag ez a nyilatkozat nem készült el határidőre, 
így nincs min rögzíteni. 
A törvény kimondja, hogy a megállapodásokat 2012. október 31-ig meg kell tenni, így 
nyertünk egy hónapot. Úgy gondolom, hogy érzelmi alapon fogunk dönteni abban a 
kérdésben, hogy az iskolát fenntartjuk-e, mert a költségvetés számadatai addig nem lesznek 
ismeretesek. 
 
Szó volt még az iskolai étkeztetésről. A jövőben nem az iskolához fog tartozni, január 1-től 
szociális ellátásnak fog minősülni és minden önkormányzatnak, annak ellenére, hogy lesz 
iskolája vagy nem, kötelező lesz fenntartani. Ami biztos és publikus, 68. 000 Ft/fő/év 
normatíva lesz megállapítva. Érdekes szabály, hogy a pedagógusok felett a munkáltatói 
jogokat nem az igazgató fogja gyakorolni. A tankerületi igazgató feladatkörébe fog tartozni az 
igazgató is. 
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Az óvoda finanszírozása, nem gyerek alapon, dolgozói létszám alapján lesz meghatározva a 
törvény alapján. 
Elhangzott még a tájékoztatón, hogy az önkormányzatok bevétele és létszámállománya kb. 
30%-40-os leépítést fog eredményezni 2013. január 1-től. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Akkor, ha jól értettem a tanárok bérét az állam finanszírozza, a technikai dolgozókét pedig az 
önkormányzat. Az elkövetkező tanév végén júliusban tudjuk meg, hogy milyen 
költségvonzata lesz az iskola fenntartásának. Személy szerint egyetértek polgármester úrral az 
érzelmi alapon való döntés lehetőségére vonatkozóan. 
 
 
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
Megköszönöm polgármester úrnak a tájékoztatót. Az oktatási és szociális bizottság zárt 
üléssel folytatja munkáját. 
 
 
  
  
 
 
 
 Kmft. 

 
 
 
Matula Jánosné 

képviselő, a bizottság elnöke 
 
 


