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Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részéről 
Halászné Kovács Éva elnök, Banyári István tag, Vasaji László Arnold tag, és Erdélyi László 
külső tag (4 fő)   
 
Oktatási és Szociális Bizottság részéről  
Matula Jánosné elnök, Aranyi János Gábor tag, Halászné Kovács Éva tag, Zádoriné Squor 
Mária külső tag, Kerekné Markovits Julianna külső tag (5 fő) 
 
Városgazdálkodási Bizottság részéről  
Vasaji László Arnold elnök, Aranyi János Gábor tag, Banyári István  tag, Matula Jánosné tag, 
Vass Imre külső tag, Tóth József külső tag (6 fő)   
 
Valamint Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester  
 
Összesen: 12 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kovács Éva jegyző asszony, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Aranyi Ágota 
intézményvezető, dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Köszöntötte a jelenlevőket, megállapította, hogy az összevont bizottsági ülés határozatképes 
és azt megnyitotta.  
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitotta. Ismertette az ülés 
napirendjét, melyet az összevont bizottsági ülés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 
 

1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének és a költségvetési rendelet 
megalkotásának véleményezése 

2) Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos lehetőségek megvitatása 
3) Egyéb ügyek 

- Útburkolat javítására kérelem 
- Hulladékhasznosító üzem létesítése 
- Mozgóárusítással kapcsolatos döntés 
- ÖKO-JUH Kft. törzstőke emelés 
- W3C szabvány szerint honlap átalakítás 
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Ezt követően megkezdődött a napirendek tárgyalása. 
 
 
1./ A napirend: 
    Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének és a költségvetési rendelet megalkotásának  
    véleményezése 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A költségvetés tervezése során megvizsgáltuk, hogy melyek azok a kiadások, amelyek 
elfogadhatóak lennének. A kiadási, illetve a bevételi oldalt figyelembe véve alakul ki az 
anyagban szereplő hiány. Felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja 
el véleményét a költségvetés összeállításáról.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Napok óta próbáljuk a tételeket egyeztetni, illetve, ami kérdés volt megbeszélni. Mindenki 
láthatja, hogy az ez évre szóló támogatások jócskán lecsökkentek. Nagyon jó dolognak 
tartom, hogy ez így kimutatásra került, mivel látjuk, hogy mi az, ami a központi 
költségvetéssel kapcsolatban változás volt. Az összköltségvetésünkhöz képest ez a 29 millió 
forintos hiány – tartható, de a továbbiakban is a takarékosságra kell törekednünk. A 
tervezésnek a menetét is átbeszéltük, ezek tisztázását is elmondanám. A bevételi oldallal 
kezdenénk, látható, hogy a központi állami támogatás kevesebb, mint a korábbi években. A 
tételeket egyenként átnéztük, vannak kirívó esetek, van, aminek számszakilag nincs 
jelentősége csak esetleg furcsa lehet, az, hogy korábbi években voltak hasonló bevételek, 
ebben az évben nincsenek. Ezeknek az okait is végig néztük, hogy miért történt így. Ilyen volt 
a továbbszámlázás, a továbbszámlázott szolgáltatások, a sajátos bevételek. A befolyt, illetve 
hátralékos adókkal kapcsolatban egyeztettem ma a kolleganőkkel. Átnéztük, hogy mi az a 
bevétel, ami esetleg befolyhat a hátralékokból, úgy ítéltük meg, hogy a fele, illetve 
háromnegyede behajtható. Durván, amit számoltunk – ami behajtható szerintünk – 6-6,5 
millió forintot, ami az adótervekbe nem szerepelt. Nagyon sok melléktábla van, amire 
magyarázat is szolgált. A felhalmozási célú bevételeknél szerepelnek olyan bevételek, pl. 
ingatlaneladásból, ahol nincs ingatlan megjelölve. Azt tudni kell, hogy felhalmozási célú 
kiadást csak abból származó bevételből lehet, szabály szerint. Ha átnézzük a vagyonainkat 
három ilyen ingatlan van, amit értékesíteni lehetne a fejlesztések megvalósulásához. Ezek az 
ingatlanok: a Fő út 24. sz. alatt található 8 lakásos szociális bérlakás, - ahol az értékesítést 
nehezen tudnánk megvalósítani az ott lakókkal - a Mozi épülete és a Városkert utcai lakás. A 
bevételeknél szerepelnek az egyéb pályázatok, ott ütemezés szerint elvileg megjöttek már a 
egyéb pénzek, de ténylegesen nem történt lehívás. Tehát azok úgy állnak, ahogy szerepelnek. 
A bevételek vonatkozásában szemet szúrhatott nektek is, hogy vannak bérleti díjak, 
amelyeknél, ha megnézzük az előző évi tervet és a teljesítést, jócskán elmaradások 
mutatkoznak. Ilyen a szakrendelőnél és az iskolánál van. A szakrendelőnél tudjuk az okát, 
mert, ha átadásra kerül az intézmény, nem lehet bérleti díjat kiszámlázni. Az iskolánál a 
bérleti díj csökkenés oka, hogy a gimnáziumban jövőre egy osztály fog indulni, tehát 
kevesebb termet fognak igénybe venni. Kérdésem, hogy a bevételekkel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése? 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
A Járóbeteg szakrendelőben a beruházás végeztével sokkal több szakrendelés lesz, így a 
bevételnek is többnek kell lennie. Véleményem szerint ez alul van tervezve. Úgy gondolom, 
hogy október, november és december hónapban 10 millió forinttal több bevételt fog hozni, bár 
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nagyobb lesz a költsége is. Négyszer akkora felületet kell takarítani, mint jelenleg, viszont a 
költségben ugyanott maradtunk. Így a kiadás-bevétel oldal nem látszik, arról nem is beszélve, 
hogy a betegforgalom is sokkal nagyobb lesz.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Véleményem szerint elméleti bevételt ne építsünk bele, annál is inkább, mivel ha 
indokolatlanul megnöveljük, nehogy másfajta lehetőségektől elessünk, gondolok az ÖNHIKI 
támogatásra.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nagyon örülök a táblázatoknak, lényegesen jobb, mint a régi időkben, alaposabb, precízebb, 
jobban áttekinthető. Dicséret érte. Viszont van negatív észrevételem is, a költségvetési 
tervezet utolsó oldalára gondolok. Nekem kedvezőnek tűnik a 29 millió forint és örülök is 
neki, annál is inkább, mivel van egy kimutatás, mely szerint durván 8 millió forinttal kapunk 
kevesebbet az államtól, a cafetéria összege 10-12 millió forintot tesz ki. Tehát húsz millió 
forintos kiadásunk van, ha ezt levonjuk a hiányból, akkor 9 millió forint marad. Kérdésem, 
hogy idén ilyen jók leszünk, hogy nem lesz negatív a költségvetésünk?  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Bevétel többlettel lett számolva, a Járóbeteg szakrendelő szakfeladatán a bevételeknél a 
működési célú pénzeszköz átvétel soron a tavalyi tervünk 116 millió forint volt durván, ebből 
teljesült 112 millió. Idén 127 millióra terveztünk, ez arányosan a háromnegyed évtől durván 
30 %-kal magasabb óraszám alapján, 30-40 % pontérték emelkedéssel lett figyelembe véve. 
Sajnos azt nem lehet pontosan behatárolni, hogy milyen ponterős rendelések lesznek. A 
költségvetési rendelet tervezet utolsó oldaláért elnézést kérek. A másik felvetésre azt 
válaszolom, hogy a kiadási tartalékba lett beállítva olyan tétel, amit a tavalyi évről hoztunk át.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
Nagyon alapos költségvetést kaptunk áttanulmányozásra. Én a bevételeket, mind a központi, 
mind a saját bevételeket átnéztem, nagymértékű eltérést nem tapasztaltam. Egyedül az 
intézmények ellátási díjainak a tervezésénél láttam, hogy egy kicsit kevesebb lett beállítva, 
mint, ami a tavalyi előirányzat és a felhasználás volt. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Erről is beszéltünk, ezért szeretném elmondani, hogy sokan nem fizetnek a kedvezmények 
miatt, és más szolgáltató van, mások az áraink is. A más árak ugyanúgy vonatkoznak az 
alkalmazotti térítésekre is.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Durván 40 %-kal csökkent a kiadási, illetve bevételi része is. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy fel lehetne-e mérni azoknak a szociálisan érdekelt 
rétegnek a körét, akik ide tartoznak, mert gyakorlatilag úgy látom, hogy lenne rá megfelelő 
keret. A KESZI dolgozói foglalkoztak azzal, hogy többen szociális ellátás nélkül, csak 
étkezést vennének igénybe. Erre mondta Polgármester úr, hogy bizottságunknak, ezt a kört fel 
kellene mérni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az idős lakónak kell kérvényezni, ha van-e rá lehetőség.  
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Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy most van feladat vagy nincs. Mert, ha nincs feladat, akkor tudomásul 
veszem, de ha van feladat, akkor kérjük a segítséget, hogy hogyan lehet a feladatot 
megoldani.  
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Lehetne például az újságban közzétenni egy felhívást a felméréssel kapcsolatban.  
 
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Kérdésem, az iparűzési adónál a tervezett bevétel mennyire biztos?  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Az iparűzési adó biztos, mert az előző évi bázisra épül. Jelenleg nincs információnk arról, 
hogy a PANA kivételével valamelyik vállalkozás megszűnne. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A kiadási oldalon látjuk, hogy minden évben a bérek és járulékok viszik el a költségvetésünk 
legnagyobb részét. Ennek a kimunkálását is végig néztük. Egy-két dolog azt gondolom, hogy 
a többségnek furcsa lehetett. Nevezetesen az iskolánál mutatkozott az egyik, mely szerint a 
KIR és a bérszámfejtés könyvelése miatt voltak eltérések. A művelődési háznál van 
bérnövekmény, ami a megváltozott munkaképességű dolgozók bruttó bér vonzata miatt 
alakult ki. Ugyanilyen helyzet van a Polgármesteri Hivatalnál a megváltozott 
munkaképességűek alkalmazása miatt. A megváltozott munkaképességű dolgozók 
foglalkoztatására készült egy tábla, hogy mennyi bevétel várható az államtól, és mennyi 
kiadás. Az orvosi ügyeletnél szerepel bér, amelynek az oka, hogy az egyik gépjárművezető a 
nyugdíjazás előtt a felmentését tölti, ezért azon a szakfeladaton bért kell fizetni.  
Az egyeztetések során megnéztem minden intézményre vonatkozólag a közüzemi díjak 
alakulását. A tervezés az előző évi köbméter és kilowattóra felhasználás alapján történt. Egy-
két intézménynél karbantartási címszóval történtek emelkedések, ami azzal magyarázható, 
hogy ténylegesen festési munkálatokat kell azokban elvégezni az iskolánál.  
A Sportcsarnoknál viszont nincs 2010-ben áramdíj megállapítva, ennek oka, hogy korábbi 
években volt túlfizetés, viszont ebben az évben szerepeltetni kell, mivel a túlfizetések egyszer 
elfogynak és kifizetésre fog sor kerülni. Nagyon örvendetes, hogy az iskolánál megnyertük 
azt a sok informatikai eszközt, viszont az volt a kérdésem, hogy ezeknek, az eszközöknek az 
áramszükséglete figyelembe lett-e véve? 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Ha használjuk az interaktív táblákat, akkor lekapcsoljuk a tantermi világítást.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Minden fejlesztési terv megfelel a koncepcióban megfogalmazott célnak. Azt határoztuk meg, 
hogy a  8,2 millió forint tervezett  kommunális adót fejlesztési célra kell, hogy forduljon, vagy 
valamilyen fejlesztési cél meg kell, hogy valósuljon belőle. A keretből, 4 millió forint útalapra 
van tervezve, illetve a Járóbeteg Szakrendelő beruházásánál az önerőt ki kellett egészíteni az 
olyan tételek miatt, amit nem lehet hitelből megfinanszírozni. Ezek a tételek voltak, amiken 
végigmentünk, ha kérdésetek van, felvetésetek tegyétek meg. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A Szociálpolitikai juttatás miért csökkent harmadára? 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Ott kezdeti tervként mindig egy minimális összeg szerepel, mert mindig a plusz támogatások 
megérkezésekor történik a módosítás mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Mi volt tavaly a 194 millió forint, nekem soknak tűnik? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Kiegészíteném elnök asszonyt, itt csak az önrész kerül betervezésre elsődlegesen és az mindig 
évvégre a módosított előirányzatok, és a visszaigénylések résével folyamatosan elfogy. Az 
idei év első két hónapjában jelentősen megnőtt az álláskeresési támogatásban részesülők 
száma, ezért 3 millióval nagyobb önrész került oda. A fejlesztési kiadásoknak a 2010. évi 
ténye pedig a Járóbeteg szakrendelő beruházására fizetettük ki. A módosított új főösszeg 709 
millió forint, amivel kalkulálni lehet a szakrendelőnél, ennyi lesz a vége. Az ÁFA emelkedés 
28 millió forintot eredményezett, plusz a hálózat bővítés 3,5 millió forint és a sikerdíja az 
önerős pályázatnak 5,6 millió forint.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Tartalék hitel visszafizetés lesz 23 millió forint, ezért is örülök a 29 millió forint hiánynak.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Ez az, amit az előző évről áthoztunk, és nem fizetünk ki december 31-ig.   
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
A kommunális adóból 8,2 millió forint lett tervezve, beszélgettünk egy fűtéskorszerűsítési, 
illetve csapadékvíz elvezetés tervezésről, ami önmagában sok millió. Kérdésem, hogy a 
kérdéskört ne is beszéljük tovább, vagy erre van más fedezet? 
  
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az ingatlan eladásból remélünk bevételt.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
A civil szerveztek támogatásánál szeretném megkérdezni, hogy az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, a Sportegyesült és a Polgárőrség megfinanszírozása gyakorlatilag csak a civil 
szervezetek támogatásán keresztül valósul meg, vagy egyebekbe is tervezzük? A Tűzoltó 
Egyesület két tagja, aki nyugdíjba ment kapott jutalmat a Polgármesteri Hivatal keretéből, ezt 
a 6 millió forintot így kell értelmezni vagy annak külön valamilyen formájú finanszírozási 
kerete vagy lehetősége van-e? Sikerült-e az okmányirodával kapcsolatban a szerződéseket 
átnéznie az ügyvéd úrnak?  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az említett 6 millió forintos keretet tudjuk használni arra, hogy támogassuk a civil 
szervezeteket. A Sportpálya öltözőjében történt betörés alkalmával több eszköz is tönkrement, 
melyet megpróbálunk pótolni úgy, hogy a szakrendelőben leszerelt bojlert beszereltetjük oda. 
Ezen kívül az egyik megváltozott munkaképességű munkavállaló a sportpályán fog dolgozni, 
ezt is egy támogatásnak lehet nézni. Az Okmányirodával kapcsolatban a holnapi testületi 
ülésen részletesen beszélünk róla, mivel a jogi válasz holnapra érkezik meg a testület számára.  
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Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Kunadacsi példát szeretnék felhozni, 40-50 %-os energiafogyasztás csökkentés van az 
intézményeikbe, amit úgy értek el, hogy az intézményvezetőket megkérték, hogy az 
energiaára figyeljenek oda és a megspórolt összeg felét az önkormányzat odaadja nekik. Ezen 
el kell gondolkodni. Ez náluk bevált.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt gondolom, hogy e nélkül a döntés nélkül is kötelessége odafigyelnie az alkalmazottnak és 
a város érdekeit szem előtt tartania.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
A két települést nem lehet összehasonlítani, úgy érzem az intézményvezetők mindent 
megtesznek azért, hogy az energiával spóroljanak. Kérdésem a közvilágítással kapcsolatos, 
átalányt fizetünk? Azért kérdezem, mivel fényes nappal felkapcsolódik a közvilágítás és ez 
nagyon sokba kerül.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Szerződés köt bennünket, mivel energiatakarékos izzókra kicseréltettük a lámpatesteket, a 
lízingszerződésünk még nem járt le. Ennek utána tudok járni a márciusi testületi ülésig. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Ezzel kapcsolatban kikértem egy szakember véleményét, aki elmondta, hogy le kellene 
szakaszolni a területeket alkonykapcsolóval, mert éves szinten több millió forintot meg 
tudnánk ezzel az intézkedéssel spórolni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Addig nem lehet hozzányúlni, míg a szerződés él.  
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Úgy gondolom, hogy minden intézményvezető spórol, bár mindenkinek jól esne az ösztönző. 
Egyetlen egy helyen nem tudunk spórolni és az a művelődés ház. Nem nevesítem azt a civil 
szervezetet, amelyiknél tapasztaltam, hogy téli időszakban nyitva találtuk a bejárati ajtót, 
minden helyiségben felkapcsolva hagyták a világítást. Úgy gondolom, hogy ebben a 
kérdésben döntenünk kell.  A költségvetés összeállításánál a Jegyző asszony felé volt egy 
kérdésem a civilekkel kapcsolatban. Azzal, hogy mi átkerültünk a könyvtárba – bár ott jól 
érezzük magunkat – de ezzel nem értünk el spórolást. Többször kérdeztem, hogy mi az, 
amivel kevesebb lett a kiadása a művelődési háznak, igazából úgy érzem, hogy sokkal nem 
csökkent. Hiába kérem meg a civil szervezetek vezetőjét arra, hogy figyeljen oda, ezt sajnos 
nem teszik meg. Úgy gondolom, hogy erről beszélni kell, mert ez egyáltalán nem jó így.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én nem értettem egyet az akkori döntéssel, ami az átköltözést illeti. Egyetértek azzal, hogy  
nagyobb figyelmet, nagyobb rendtartást igényel a művelődési ház. Rendszeresen megjelenek 
a művelődési házban, ahol hiányolom a közvetlen felügyeletet. Azzal egyetértenék, hogy 
költözzenek vissza az alkalmazottak.  
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Nem az átköltözés miatt hoztam fel a problémát, hanem azért, hogy gondoljuk végig, hogy 
milyen intézkedéssel lehetne ezen változtatni. Például a frissen festett falon már gyermek kéz 
és lábnyomokat találtunk a táncpróba után. Sajnos a foglalkozást tartó felügyelő sem figyel 
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arra, hogy a gyerekek mit csinálnak. Azért állok tanácstalanul a kérdés előtt, mert nem tudom, 
hogy értessem meg velük.  
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Bizottság külső tagja 
A probléma megoldását abban látom, hogy úgy kellene a munkaidőt beosztani, ha rendezvény 
van, valaki tartózkodjon az épületben. Többektől hallottam, hogy nem tudják, hogy hol kell 
felkapcsolni a világítást, illetve hol kapcsolják be vagy le a fűtést. 
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Aki az épületet elkéri használatra, kap egy kulcsot, és minden információt elmondok, amit 
tudnia kell.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Az intézményvezető az elmúlt hónapokban nagyon sokszor volt egyedül a Könyvtárban, és 
akinek családja van, nehezen tudja összeegyeztetni azt, hogy nappal és sokszor este is 
dolgozzon.  
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Az intézmény kapott egy megváltozott munkaképességű dolgozót, akinek a munkaidejét 
tudom variálni, de ez sem menet a végtelenségig, hiszen neki is van családja és csak 4 órában 
áll alkalmazásban. 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Itt az a megoldás, hogy meg kell követelni attól, aki elkéri a művelődési házat, hogy mindenre 
figyeljen oda és ha kár, vagy rongálás keletkezik, azt meg kell térítenie. Úgy érzem ez 
célravezető megoldás lenne, ez máshol is így van.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nem akarom a témát feszegetni, de megkérdezem, hogy van-e olyan kolleganőd, aki tartósan 
hiányzik? 
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Az egyik kolleganőnek el kellett végeznie a tanfolyamot, ezért heti kettő alkalommal nem 
tudott a segítségemre lenni. A másik kolleganő nyugdíjazás előtt áll, gerincműtét után van és 
egyéb betegségei is vannak, amivel sokszor kényszerül betegállományba. Az a probléma, ha 
ezt mi sem tudjuk megoldani, akkor segítsenek azok, akik a művelődési házat használják. Úgy 
gondolom, hogy közösen kellene megoldást találni.  
 
Erdélyi László a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Vannak alkalmak, amikor elengedhetetlen, hogy legyen a házban szakszemélyzet.  
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Igen, az egyik megváltozott munkaképességű alkalmazottat be tudom erre osztani, de akkor 
azt nem tudja elvégezni, amire fel lett véve.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Ezt én is jeleztem, hogy szeretném, ha a Violin Művészeti Iskolának a szombati 
elfoglaltságait nem engedélyezné a fenntartó. Szombaton három gyerek dobszakköre miatt 
fűtjük az egész bírósági épületet, és ezért ők nem fizetnek semmit.  
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Aranyi Ágota intézményvezető 
Kérjük meg az igazgató asszonyt, hogy készítsen egy kimutatást, arról, hogy hány dunavecsei 
gyermek vesz részt a művészeti iskola oktatásain.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Többször kértem őt év elején, hogy küldjön nekem egy névsort, egy órarenddel, hogy milyen 
tanszakon, kik azok a gyerekek, akik járnak – ezt nem tette meg.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslatom az, hogy a február végi testületi ülésre meghívom a Violin Művészeti Iskola 
igazgatónőjét, hogy számoljon be a Dunavecsén folyó oktatásról.  
 
Javaslom, hogy térjünk vissza a költségvetéshez. Megkérdezi az összevont bizottság tagjaitól, 
hogy van-e még kérdés, felvetés a napirendhez? 
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
A térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatban úgy látom, hogy nem tervezted be a szerverhez 
a vevőrészt. Biztos, hogy ezt a 8 kamerát a cégek meg fogják finanszírozni?  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt gondoltam, hogy ide olyan egységet tervezzünk be, ha van kamera, akkor bármikor rá 
lehet csatlakozni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A felhalmozási célú bevételeknél, az ingatlan eladásból 5,4 millió forint szerepel, 3 ingatlan 
jöhet szóba. Akárhogy nézem, bármelyik ingatlan értéke nagyobb.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Igen, de azt előbb el kell adni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezi az Összevont Bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
felvetése az elhangzottakhoz? 
 
Több kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a költségvetési rendelet tervezet elfogadásával? 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Javaslom a költségvetési rendelet tervezet elfogadását, ezért megkérdezem a bizottság 
tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Javaslom a költségvetési rendelet tervezet elfogadását, ezért megkérdezem a bizottság 
tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A Városgazdálkodási Bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
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Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2011.sz. Összevont Biz.hat. 
2011. évi költségvetés 
         H a t á r o z a t  
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 
tervezetét és a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
- Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
 
2./ Napirend: 
     Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos lehetőségek megvitatása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A mai ülésre meghívtam a mérnök urat, hogy tanácsot adjon nekünk, hogy az elkezdett 
rendszert az árkokkal érdemes-e folytatni. Mindenki látja, hogy vannak olyan utak 
Dunavecsén, ahol a csapadékvíz elvezetése problémát okoz.  
 
Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntök minden megjelentet! Nagyon örülök, hogy a csapadékvíz elvezetés 
téma előtérbe került, tudjuk, hogy a problémát orvosolni kell mindenféle tekintetben, mert a 
lakosság komfortérzetét, közlekedés biztonságát szem előtt kell tartanunk. Dunavecse teljesen 
sík terület, pár méter szintkülönbség található a település két végpontja között. Bizonyos 
területeken a szikkasztóárkos rendszer működik, a lefolyástalan területeken komoly gondot 
okoz a csapadékvíz elvezetése. Főként azért, mert a beépítés úgy alakult ki, hogy a kerítések 
és a járdák egészen az úttestig érnek és ez által szikkasztó árkok kialakítására nincs lehetőség. 
Ezeken, a területeken a zárt csapadékvíz rendszer kiépítésére lenne szükség, Mindenképpen 
komplex megvalósításba kellene gondolkodni, ez azt jelenti, hogy útfelújítással együtt. 
Felkérem az ülésre meghívott mérnök urat, hogy bővebben tájékoztasson bennünket, illetve 
mondja el van-e pályázati lehetőség.  
 
Krepsz Zsolt Hidrofilplan Kft. ügyvezetője 
Jelen pillanatban nincs olyan pályázat, amelyen indulni lehetne. Előreláthatólag március-
áprilisban, a KEOP keretében lesz pályázati kiírás. Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora keret 
áll majd rendelkezésre. Az állam mindenképpen támogatni szeretné a belvíz és a felszíni 
vízrendezést. Nagyon fontos, ha ez a pályázat megjelenik, akkor nagyon sokan pályázni 
fognak rá, azok lesznek elsődlegesen versenyhelyzetben, akinek van felszíni vízrendezési 
terve, illetve vízjogi létesítési engedélye. Tehát pályázni csak azok pályázhatnak, akiknek 
birtokában vannak ezek az iratok. Azt tudni kell, hogy ha kész tervünk lenne, akkor is a 
Vízügyi Felügyelet legalább 2-3 hónap mire megadná a létesítési engedélyt. A legeslegjobb az 
lenne, ha az áprilisi kezdésre egy komplex felszíni vízrendezési terv lenne, ami bevonhatná a 
meglévő kész csatornákat is, lehetőleg olyan megoldással, hogy ne egyfelé vigyük ki a 
csapadékvizet, hanem többfelé. Az operatív programnál, a vízjogi engedély mellett 



 10 

figyelembe kell venni, hogy a vízjogi engedély kiadásán kívül a tervezés időtartama min. 4-6 
hét, azon kívül, ha hiánypótlást is bele kell kalkulálni. Még egy fontos dolog van, ami mindig 
is feltétel volt a pályázatnál, az önrész biztosítása. Eddig 20 %-os mértékű volt az előírás. 
Megkönnyítené a folyamatot, ha lenne digitális alaptérkép, ahol a meglévő közműveket, 
illetve az egész tervezést le lehetne vezetni. Gyakorlatilag vízgyűjtő területet kell kijelölni, 
méretezni kell, meg kell találni a befogadót, hogy hová vezetjük. Azt gondolom, hogy ebben 
az esetben nem lenne előírás a csapadékvíz tisztítása, mivel a befogadók kategorizálva 
vannak.  Fontos, hogy költségvetés legyen kidolgozva, amit a pályázathoz be kell csatolni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, hogy a tervezés mennyibe kerül? 
 
Krepsz Zsolt Hidrofilplan Kft. ügyvezetője 
A tervezés díja méterenként 600 – 1000 Ft között van. Ha elkészül a terv, van vízjogi 
létesítési engedély, akkor a létesítési engedély elő fogja azt írni, hogy kiviteli tervet is kell 
csinálni. Úgy gondolom, hogy azt már a pályázatba be lehet építeni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Dunavecsén a közút kb. 30 km hosszú.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt gondolom, hogy a meglévő hálózatot is bele lehet építeni.  
 
Krepsz Zsolt Hidrofilplan Kft. ügyvezetője 
A burkolt területeken csak zárt csatornával lehet megoldani, ott viszont fontos, hogy 
megfelelő mennyiségű víznyelő legyen, a csapadékvíz oda való vezetése biztosítva legyen. 
Lehetőleg el kell kerülni, hogy övezeti hálózati átemelők legyenek, mert ez a továbbiakban is 
plusz költséget fog jelenteni. Azt tudni kell, hogy belvízmentesítésre és a vízrendezés együttes 
támogatását nem szokták díjazni a pályázat során. Elsősorban felszíni vízrendezésre kell 
pályázni. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A legnagyobb baj, hogy az árkok nagy része nem folyik ki, csak szikkasztó jelleggel 
működik, tehát nincs csapadékgyűjtő. Ezért mondtam, hogy meg kell terveztetni, hogy 
legyen, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükség.   
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, az elkezdett árokrendszer bővítését egy-egy utcában érdemes-e folytatni, bővíteni 
vagy komplexen kellene kezelni? 
 
Krepsz Zsolt Hidrofilplan Kft. ügyvezetője 
Mindenképpen komplexen kellene kezelni. A szikkasztó árok a legrosszabb megoldás, mert 
minden egyes csapadékvíz után teleiszapolódik, megáll benne a víz.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, hogy tudsz-e nekünk cégeket javasolni, aki tervezéssel foglalkozik, hogy tudjunk 
tőlük árajánlatot kérni? 
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Krepsz Zsolt Hidrofilplan Kft. ügyvezetője 
Igen, 2-3 céget biztosan tudok, de meg kell kérdezni, hogy szabad kapacitással rendelkeznek-
e. Előnyt jelent viszont, az olyan vállalkozás, akik jó kapcsolatot tartanak fent a vízügyi 
felügyelettel, hogy az engedélyekkel ne legyen probléma.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az általunk berajzolt térképen szerepelnek záportározók, kérdésem, hogy elegendő számmal 
vannak bejelölve, vagy kell még hozzá? 
 
Krepsz Zsolt Hidrofilplan Kft. Ügyvezetője 
Ezt csak a méretezés után tudnám megmondani.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én tudnám javasolni azt, hogy keressük meg azt a céget, amelyik a szennyvízhálózatot 
tervezte.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy kérjünk több árajánlatot a tervek készítésére. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Milyen módon lehet ezt a helyzetet kezelni, ha nincs támogatás? A másik kérdésem, hogy a 
Bartók B. utca és a Fő út egyik részén volt egy lefolyó, annak milyen az állapota, mert régen 
azt folyókának nevezték és a Zrínyi utcán át a Naszály zsilipig ment ki a víz, a másik része a 
kishídig tudott kimenni. Kérdésem, hogy ez tisztítható-e, vagy lehet-e vele valamit kezdeni? 
A legrosszabb szakasz a Fő úton a Kultúrcikk üzlettől az ABC üzletig tart.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az ősszel végigjártuk ezt a szakaszt és a Pozsonyi úr elmondása szerint, ennek a szakasznak 
az a baja, hogy a gázvezetés idején be lett szakítva és nem lett kitisztítva az a dugó, ami ott 
van. Tehát ezért nem tud normálisan lefolyni erről a részről. Ezt fel kellene tárni, mert a 
lefolyó csak részlegesen működik.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint viszont a platánfák gyökerei összetörték. 
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
A Bajcsy-Zs. utca, Tövis utca, illetve a társasházaknál, ami csapadékvíz elvezési gond volt, 
azt az említett vállalkozó ügyesen feltárta. Véleményem szerint fontos lenne a meglévő 
csapadékvíz rendszert rendbe tenni, az árkokat ki kellene tisztítania az önkormányzatnak.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
A lakók saját maguk temették be az árkokat az építkezések alkalmával. Én nagyon örülnék, ha 
az egész településen komplexen megvalósulna a csapadékvíz elvezetés, de egy kicsit 
pesszimista is vagyok, mert jó párszor beszéltük már ezek megvalósításáról.  
 
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
A komplex megvalósítást tartanám fontosnak, mert ha nem így történik, abból csak 
összevisszaság lesz.  
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Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
A csapadékvíz elvezetésre szeretnénk pályázni, javasolom, hogy készüljön egy terv 3 
ütemben, amely egy komplex tervet alkotna, de mégis három ütemben lenne felfűzve. Az I-es 
ütem lehetne a Fő út, Petőfi S. utca, Alkotmány utca ahol a probléma katasztrofális, nagyon 
komoly vízállások jelennek meg az esők után. II. és III. ütemben pedig fontossági sorrendben 
fűznénk fel azokat az utcákat, amelyek mindenképpen szükségesek a meglévő 
csapadékrendszer bekapcsolásába vagy új rendszer kiépítésébe. Úgy érzem, csak akkor 
lehetünk sikeresek a csapadékvíz elvezetés pályázatban, ha az anyagi lehetőségeink 
figyelembe vételével a fenti 3 ütemben végezzük a tervek létesítését és nyertesség esetén a 
kivitelezést.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Azok a települések, ahol nagyobb a probléma – Szalkszentmárton, Kunszentmiklós -  
nagyobb eséllyel tudnak pályázni.  
 
Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Ez két különböző dolog, a kettőt együtt nem szabad elindítani. A csapadékvíz elvezetés és a 
belvíz két külön pályázati forrás, külön technológiát és kivitelezést igényel a megoldásul is. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
De pályázni fognak és figyelembe fogják azokat venni, akik most pénzt kértek a belvíz elleni 
védekezéshez.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy kérjünk árajánlatot tervezésre, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke szerint 
javasolt ütemezés alapján. 
 
Polgármester úr megkérdezi a bizottságok tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
Az Összevont bizottságok tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
 
2/2011. számú Összevont biz.hat. 
Csapadékvíz elvezetés 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a Csapadékvíz elvezetésének lehetőségeit és úgy 
foglalt állást, hogy 3 árajánlatot kell kérni komplex tervezésre úgy, hogy részenként, 3 
ütemben is megvalósítható legyen.  
 
2./ Az Összevont bizottság felkéri a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, hogy a három ütem 
kidolgozásával kapcsolatban tegye meg javaslatát.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
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3./ Napirend: 
     Egyéb ügyek 
 
 

- Útburkolat javítására kérelem 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A javaslatom az, hogy az útburkolat javítási kérelmet a márciusi testületi ülésen tárgyaljuk, 
mivel ekkor kerül napirendre hasonló téma, amely az útjavításokkal, kátyúzással kapcsolatos. 
A Városgazdálkodási Bizottságnak szeretném feladatul adni, hogy készítsenek a 
felülvizsgálatról egy kimutatást. Nemcsak az említett utcába, hanem a település többi utcáján 
is keletkeztek fagykárok, kátyúzásra szükség van. Javaslom, hogy a felülvizsgálat során 
készült tervbe vegyük majd fel az említett utca javítási munkálatait. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az említett utcában is szükség lenne forgalomkorlátozó tábla kihelyezésére, mert 
vélelmezhetően ez is teherautó forgalom okán lett rossz és itt nem is indokolt ezen járművek 
forgalma.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a bizottságok tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
Az Összevont bizottságok tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
 
3/2011.sz. Összevont Biz.hat. 
Útburkolat javításra kérelem        

H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta a Kölcsey utcára vonatkozó útburkolat javítási 
kérelmet, és azt a javaslatot teszi, hogy a kérelmet a márciusi testületi ülés „Téli károk 
felmérése, javaslat a helyreállításra.” Napirend keretében vegye figyelembe.  
 
2./ Az Összevont Bizottság felkéri a Városgazdálkodási Bizottság tagjait, hogy a 
felülvizsgálatot végezzék el, javaslatukat a márciusi testületi ülésre készítsék elő. A 
felülvizsgálat során készült tervbe vegyék fel az említett utca javítási munkálatait. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
- Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
  

- Hulladékhasznosító üzem létesítése 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Kaptunk egy határozatot a Környezetvédelmi Felügyelőségtől, hogy a dunaújvárosi ISD 
POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft. szemét égetőművet szeretne építeni. A határozat 
arról szól, hogy az engedélyt nem adja meg a felügyelőség, mivel hiányosságokat talált a 
beadott dokumentumokban. Ezt követően telefonon beszéltem az ügyintézővel, tájékoztatást 
kértem tőle. Az ügyet intéző illetékes elmondása szerint az óta az említett cégtől megkeresés 
nem érkezett, gyakorlatilag az elutasító határozatuk maradt érvényben. Továbbá azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy ha elhárulnak azok az okok, amik itt fel vannak sorolva, akkor az 
önkormányzat újra fog kapni határozatot és azzal szemben kell hivatalosan fellebbezést 
tennünk, hogy azzal nem értünk egyet. Ezután telefonon felhívtam a dunaújvárosi hatóságot – 
környezetvédelmi, építési osztályát – akiktől azt az információt kaptam, hogy a terv 
módosítása folyamatban van, de a dunaújvárosi lakossági fórum még nem járult hozzá, hogy 
azt engedélyezzék.  
 
Azzal a kéréssel fordultam a hatóságokhoz, - melyet írásban meg is erősítettem - hogy 
kötelező jelleggel vegyenek fel az egyeztetők névsorába. Ha ilyen döntést hoznak, akkor 
személyesen a tárgyalás folyamán tudjuk a dunavecseiek érdekét képviselni. Jelen állapot 
szerint ott tart az építkezés, hogy nem kap rá építési engedélyt. Ezen kívül kaptam olyan 
információt, hogy a településünkön a lakosok aláírást gyűjtenek, tegnapi napon, aláírásgyűjtő 
íven egy részét már meg is kaptuk, melyet azonnal a Környezetvédelmi Felügyelőség címére 
postáztunk.  Eleget tettünk a lakosság azon irányú kérésének, hogy nem szeretnénk a nyílt 
rendszerű szemétégetőnek a megépülését. Ami számomra fontos, hogy a jelenlegi határozat 
szerint nem kaphat engedélyt. A Dunanett Kft. cégvezetése röviden – nem hivatalosan – úgy 
összegezte a dolgokat, hogy szerinte az elkövetkező 10 évben ott nem fognak szemetet égetni. 
Nem lát arra esélyt, hogy a lakosság ezt engedélyezze.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Véleményem szerint el kell határolódni a hulladékégető megépülésétől, javaslom, hogy 
levélben az álláspontunkat írjuk le a beruházónak. Mert mi van akkor, ha hiánypótólnak és 
mégis megépül az égető. Ezért mindenképpen javaslom, hogy határolódjunk el tőle.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Javaslom, hogy az álláspontunkat ne csak a honlapon jelentessük meg, hanem az újságba is 
tegyük közzé.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Sajnos tévhitek vannak a lakosság körében, és ennek elejét kell venni, míg nem mérgesedik el 
a helyzet.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én mindenkinek azt mondtam, hogy abban nekünk segítenek, ha aláírásokat gyűjtenek, és mi 
továbbítjuk az aláírásokat.  
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
Azt gondolom, hogy ezzel komolyan és komolyabban kell foglalkoznunk. A határozat azon 
részében, amely a szakhatósági állásfoglalásokat sorolja, olvastam, hogy Kisapostag község 
5-6 pontban foglalta össze a kifogásait, mi viszont egy szerény kitételt tettünk csak, hogy 
amennyiben megépül az égető, légszennyezésmérő berendezés kerüljön kiépítésre. Úgy 
gondolom, hogy ettől nekünk sokkal komolyabban kell a témához hozzáállnunk, és itt 
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elsősorban a városvezetésre gondolok.  Itt érezzük már több évtizede a Dunai Vasmű 
légszennyezését is. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Szeretnék erre reagálni, mert úgy érzem, hogy ennek a címzettje elsősorban én vagyok. Ehhez 
azt kellene tudnod, - ha utána jártál volna kellő alapossággal – miért is lett ez leírva. Az előző 
testület azt az állásfoglalást alakította ki, hogy így hozzájárul, ehhez képest egy jegyző, illetve 
egy jegyző által irányított Polgármesteri Hivatal nem fordulhat szembe a testülettel.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Nem emlékeztem ilyen döntésre, nem találtam egy jegyzőkönyvben sem, ezért megkérdeztem 
a jegyzőkönyvvezetőtől, hogy született-e ebben a témában határozat. Azt a választ kaptam, 
hogy nincs róla határozat. Ezért szeretném kérni, hogy a testületi ülésre keressük elő azt a 
jegyzőkönyvet és a határozatot. 
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
Ebből a határozatból nekem az derült ki, hogy ezt a jegyző adta ki.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A volt polgármester úr 2010. júniusában, levélben írta meg a szakhatósági állásfoglalást.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Javaslom, hogy a testületi ülésig nézzük meg, hogy született-e erről határozat.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Négyen az előző testület tagjai is voltak, elmondásotokból arra következtettem, hogy senki 
sem emlékszik erre a döntésre.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Emlékeim között a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás által beküldött 
anyagok szerepelnek, de égetőmű nem.  
 
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Javaslom, hogy szereltessünk fel egy monitoring rendszert, ami különböző értékeket mér, 
mert csak beszélünk a levegőbe.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ezt majd csak akkor szerelik fel, ha megépül az égetőmű, ez tűnik ki a válaszukból, hogy 
jogosnak tartják a dunavecsei kérést.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Javaslom, hogy az újság legközelebbi számába tegyük bele azt, hogy a képviselő-testület 
elhatárolódik attól, hogy megépüljön az égetőmű.  
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Szeretném megköszönni a magam és a többi dolgozó nevében a testületnek, hogy a 
közalkalmazottak ismét kapják az étkezési jegyet, nagyon jól esett mindenkinek, ösztönzőleg 
hatott a dolgozókra.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi az összevont bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
Az Összevont Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
4/2011.sz. Összevont Biz.hat. 
Hulladékhasznosító üzem létesítése        

H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta a „Hulladékhasznosító üzem létesítése” című 
napirendet és azt a javaslatot teszi a képviselő-testület számára, hogy levélben határolódjon el 
az égetőmű megépítésétől. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
- Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
 

- Mozgóárusítással kapcsolatos döntés 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérlek benneteket, hogy mondjátok el észrevételeiteket, 
javaslataitokat. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Egyet értek azzal, hogy hétvégén az árusító autók ne használják a hangosbemondót. A másik 
része a dolognak, hogy én is a helyi termelőket védem. Viszont, ha a számokat nézem, úgy 
gondolom, hogy a piactérre nem fognak kimenni és lehet, hogy ezt a 100 ezer forint bevételt 
is elbukjuk azzal, ha nem jönnek. Én mindenképpen a helyi boltosokat védem és őket 
támogatom.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azzal értek egyet, hogy az árusítást tegyük a piactérre. Egyetértek azzal is, hogy szombat-
vasárnap ne történjen árusítás, hiszen az pihenő nap. Úgy gondolom, hogy egy-két különleges 
esetben ettől el lehetne térni. Viszont azt is tudni kell, ha megtiltjuk a hétvégi árusítást, akkor 
ez ellen írásban tiltakozni fognak a lakók.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Kérdésem, hogy kitől származik a beadvány? Mert leírja, hogy a mozgóárusok alig tesznek 
eleget a számlaadási kötelességüknek, viszont ugyanez elmondható a helyikre is. Abban én is 
biztos vagyok, hogy ezt a lakosság nem fogja szó nélkül hagyni. Gondolok itt az idős 
emberekre, akik nehezen mozognak, nekik könnyebbséget jelent, hogy nem kell elmenniük a 
gázpalackért és a tejért. Én is azt mondom, ha ezt megtiltanánk, levennék a fejünket, javaslom 
azt, hogy szabályozzuk le. 
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Kovács Éva jegyző asszony 
Sérelmezem, hogy a beadvánnyal most kellett szembesülnöm, így nem tudtam megnézni az 
idevonatkozó jogszabályokat. A hivatalban nem csak a jegyző dolgozik, hanem beosztott 
munkatársak is, akiknek ezek a dolgok a szakterületükhöz tartoznak. Egyebekben viszont a 
hivatal dolgozójától származik a beadvány.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
Erre azt mondom, hogy a jegyző a munkáltató, és ha a jegyző úgy gondolja, hogy ezt nem 
tudja megtenni, akkor ki kell adni a beosztottnak a munkát, ebből nem kell hisztit csinálni. Ha 
nem tudja valaki ellátni a munkáját, akkor a megfelelő kollegájának szóljon oda, hogy legyél 
szíves, nézzél utána. Megkérlek, hogy ezt a hangnemet, amit megütöttél a képviselővel, illetve 
bizottsági taggal szemben ne tedd, mert nem tetszik.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Összefoglalva az elhangzottakat, holnapra megnézzük az idevonatkozó jogszabályokat és 
egyéb ügyek keretében, beszélünk róla.  
 
Az Összevont bizottság tagjai egyetértettek a javaslattal.  
 
 

- ÖKO-JUH Kft. törzstőke emelése 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Beadvány érkezett az ÖKÖ-JUH Állattenyésztő és Feldolgozó Kft. részéről, hogy a 
törzstőkéjét szeretné felemeltetni 1 millió forintra, jelenleg 100 ezer forint törzstőkénk van. 
Javaslom, hogy ne emeljük fel a törzstőkénket.  
 
Megkérdezi az Összevont Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
Az Összevont Bizottság tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
5/2011.sz. Összevont Biz.hat. 
ÖKO-JUH Kft. Törzstőke emelés 
                                                                                                                     H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Összevont Bizottság megtárgyalta az ÖKO-JUH kft. törzstőke emelésre irányuló 
kérését és úgy dönt, hogy nem javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
- Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
 

- W3C szabvány szerinti honlap átalakítás 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Érkezett egy beadvány a honlap készítőjétől, hogy 20.000 forint bruttó árért a honlapot 
akadálymentesíteni tudná úgy, hogy a gyengénlátók számára is elérhetővé válna. Javaslom, 
hogy fogadjuk el az ajánlatot, azért is mert egy korábbi pályázatnál vállaltuk ennek 
megvalósítását.  
 
Megkérdezi az Összevont Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
Az Összevont Bizottság tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
6/2011.sz. Összevont Biz.hat. 
W3C szabvány szerint átalakítás        
                                                                                                                           H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Összevont Bizottság javasolja a W3C szabvány szerint átalakítani a honlapot a 
gyengénlátók részére.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
- Vasaji László képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
 
Az összevont bizottsági ülésen több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, az ülés bezárásra 
került. 
 

Kmft. 
 
 
 
 
               Halászné Kovács Éva                                                Matula Jánosné 
                        Képviselő                                                               Képviselő 
 Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke                   Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
                                                          Vasaji László Arnold 
                                                                Képviselő 
                                              Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 


