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Készült Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságainak 2011. 
szeptember 21-én megtartott összevont üléséről. 

 
 
 

Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester 
 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részéről 
Halászné Kovács Éva elnök, Vasaji László tag, Erdélyi László külső tag (3 fő)   
 
Városgazdálkodási Bizottság részéről  
Vasaji László Arnold elnök, Aranyi János Gábor tag, Matula Jánosné tag, Vass Imre külső 
tag, Tóth József külső tag (5 fő) 
 
Távol maradt (igazoltan): 
Banyári István képviselő az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városgazdálkodási Bizottság 
tagja (1 fő) 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérte a jelenlevőket, jelöljék ki azt a személyt, aki az ülést levezeti. 
 
Az összevont bizottság jelenlevő tagjai /7 fő / egyhangúlag, - határozathozatal nélkül 
Halászné Kovács Éva elnök asszonyt kérték fel az ülés levezetésére. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Megköszönte a bizalmat, majd ismertette az ülés napirendjét, melyet az összevont bizottsági 
ülés 8 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül az alábbiak szerint fogadott 
el: 
 

1./ A mezőőri szolgálat munkájának értékelése 
                       2./ Javaslat önkormányzati rendeletekre 

          a) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról  
                 a törvényességi észrevétel alapján  

                                 b) A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról 
                                 c) A helyi közterületek használata és a közterület használati díj 
                                 d) A mezei őrszolgálat létesítéséről, a mezőőri járulék mértékéről és a  

   megfizetésének módjáról 
                                 e) A helyi környezet és természet védelméről 
                   3./ Járóbeteg szakrendelő alapító okiratának véleményezése 
                   4./ Beszámoló az adók és az adók módjára történő behajtások alakulásáról  
                   5./ Beszámoló a szabálysértési eljárások alakulásáról, az eljárás pénzügyi  
                               finanszírozásáról 
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   6./  Javaslat a testületi határozat alapján a településrendezési  terv és a HÉSZ  
                               módosítás konkrét tárgyaira 
                        7./  Szakorvosi rendelőintézet beruházásában jelentkező többletkiadások 
                              felelősei 
                        8./  Központi ügyelet közbeszerzése 
                        9./  Gázenergia közbeszerzése 
           10./  ÖNHIKI pályázat benyújtása 
                      11./  Munkabér hitel megújítása 
                      12./  Folyószámla hitel megújítása  
 
Ezt követően megkezdődött a napirendek tárgyalása. 
 
1./ Napirend: 
     A mezőőri szolgálat munkájának értékelése  
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A mezőőri szolgálat munkájával kapcsolatban felkérem Polgármester urat, hogy értékelje a 
mezőőri szolgálat munkáját.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A legutóbbi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a mezőőri szolgálattal vannak fenntartások, 
ennek folyamodványaként a 20 legnagyobb befizetőnek kérdőívet küldtünk ki, melynek az 
volt a lényege, hogy az idei év tapasztalata alapján a jövő évben – 2012-ben – szükséges-e a 
mezőőri szolgálat. Változó adatokat kaptunk ezt az anyagban röviden két mondatban 
összefoglaltuk. A megkérdezettek 50 %-a azt nyilatkozta, hogy szükséges a mezőőri 
szolgálat. Ha területarányosan nézzük, akkor az igen volt a több. A kiküldött kérdőívből 
egyértelműen látszik, hogy a mezőőri szolgálatot fejleszteni kell. A Dunavecsei 
Mezőgazdasági Zrt. termelésigazgatója nem tudott eljönni az ülésre, de kérte, hogy a 
következőket mondjam el: a Mezőgazdasági Zrt. egyértelmű igennel válaszolt arra, hogy kell-
e mezőőri szolgálat 2012-ben. Azt nyilatkozta, hogy a mezőőrök rendszeresen járnak 
hozzájuk, viszont azt nehezményezik, hogy volt egy ígéretünk, mely szerint a GPS-es 
rendszert kiépítjük, viszont ez nem valósult meg. Valóban ezt meg kell jegyeznünk, hogy volt 
egy önkormányzati határozat, amit nem hajtottunk végre, ezért azt gondolom, hogy ezt meg 
kell valósítanunk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Teljesen egyetértek a Zrt. vezetésével, ha ezt megígértük, akkor azt ebben az évben fel kell 
szereltetnünk. Úgy gondolom, hogy ez egy jogos elvárás, nem beszélve arról, hogy egy olyan 
gesztust tennénk, mellyel javulna a szolgáltatás. Véleményem az, hogy a mezőőrökön múlik, 
hogy a gazdák milyen véleménnyel vannak. A földutak karbantartására megszavazott összeget 
a mezőőri járulékból kell kigazdálkodnunk. Ha megszüntetjük a mezőőri szolgálatot, akkor 
nem érkezik be semmi pénz. Ezért az a javaslatom, hogy szereltessük fel az ellenőrző 
pontokat, a mezőőröket megkérjük, hogy lehetőleg látványosan jelenjenek meg. Önöknek 
nagyon sokat kell tenni ahhoz, hogy javuljon a mezőőri szolgálatnak a megítélése. Tehát én 
továbbra is azt javaslom, hogy tartsuk meg a mezőőri szolgálatot.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy a mezőőrök munkaköri leírása felülvizsgálatra került-e, mit tartalmaz és 
hogyan módosítható? 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A munkaköri leírásokat folyamatosan vizsgáljuk, ami fontos, hogy ami kezeletlen dolog volt 
megpróbáljuk orvosolni és erre a munkakör lehetőség ad, hogy ezt rendeletben is 
szabályozzuk. Ilyen például a tilosban parkolás és a közterület felügyelet bizonyos elemei 
büntetésjoggal, ami eddig nem volt.  
 
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Egyetértek azzal, hogy a mezőőri szolgálatot továbbra is fenn kell tartani, mert erre szükség 
van. Azzal nagyon is egyetértek, hogy a közterületeknek a parkolási visszáságait is 
felügyeljék. A másik kérdésem, hogy megéri-e az, hogy állandóan emelgetjük a mezőőri 
járulékot, és én úgy látom, hogy a beszedés viszont csak 50 %? A beszedésben a 2005. évi 
szintet sem érjük el.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A táblázatban szereplő adat féléves adat, szeptember-október hónapban szokták a második 
félévet befizetni, ebből adódik ez a különbözet. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy a tettenérést követően komolyabb rendőrségi feljelentés, illetve 
szabálysértési ügy történt-e ami rendőrségnek átlett adva? Történt-e valamiféle retorzió? 
 
Szegedi Gábor mezőőr 
Egyetlen egy tettenérés történt falopás alkalmával. A naplóba bele írtuk a neveket igazoltatás 
után és a Mezőgazdasági Zrt. termelésigazgatója azt mondta nekünk, hogy a továbbiakat majd 
ő elintézi. A másik nagy probléma a horgászok szemetelése.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Azt gondolom, hogy ezt a problémát csak a Horgászegyesülettel közösen lehetne megoldani.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt lehetne tenni, hogy 500 Ft-tal meg kellene emelni a horgászengedély árát, mely 
összegeket át kellene adni az önkormányzat részére. A befolyt összegért időszakosan 
beszállítatnánk a szemetet.  
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
Ki kellene jelölni egy helyet, ahová összegyűjthetik a hulladékot a horgászok. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Attól félek, hogy mindenki oda hordaná a szemetet, éjszaka a kóbor kutyák és a rókák pedig 
széthordanák.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Ha kihelyeznénk egy konténert egy nap alatt telehordanák, viszont ki lehetne próbálni.  
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
Több hobbi tulajdonossal is beszéltem az elmúlt hétvégén, akik úgy érzik, hogy a kommunális 
adó befizetéséért azt elvárnák, hogy a hulladék elhelyezés megoldódjon.   
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Vörös Sándor polgármester úr 
Engem is több hobbi tulajdonos megkeresett azzal, hogy dunanettes zsákba beletennék a 
szemetüket, és az önkormányzat által kijelölt helyre vinnék, ahonnan elszállításra kerülne. 
Megígértem, hogy ezen gondolkodni fogunk, sajnos félő, hogy nemcsak dunanettes zsákok 
kerülnének oda.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az általam tett javaslat bizonyos szempontból megoldás lehetne. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Úgy érzem, hogy az 500 Ft szedése méltánytalan, mert a helyi horgász hazahozza a szemetét, 
míg a vidéki horgász, aki egész nyáron itt van és szemetel, tőle is ugyanannyi pénz várunk. 
Ezért az a javaslatom, hogy a hivatalba lehessen venni dunanettes zsákot, melybe teheti és 
kérjük őket arra, hogy hozzák be belterületre.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Sajnos a helyi horgász ugyanúgy eldobja a szemetét, mint a vidéki.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A javaslatom az, hogy szívesen felveszem a kapcsolatot a dunavecsei és a megyei horgász 
szövetséggel, hogy ezt a szemét kérdést közösen oldjuk meg.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az is problémát jelentett a korábbi megbeszéléseken, hogy ki irányítja a mezőőröket, ha az 
ellenőrző pontok felszerelésre kerülnek, ki fogja a vezénylésüket megcsinálni? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ahogy az anyagban le van írva a mezőőrök minden hétfőn bejönnek hozzám, ahol megkapják 
a hétre szóló feladatukat. Azt gondolom, hogy a GPS segítségével az ellenőrizhetőségük 
megoldódna. A mezőőröknek kiadtam, hogy a gazdákkal egyeztessenek, hogy melyik 
területet mikor kell őrizniük. A dunaegyházi tsz-nél voltak fennakadások, hogy a 
kincsepusztai területen mikor jelenjenek meg. Miután kiderült, hogy nem megfelelő időbe 
vagy módon történt az ellenőrzés, megbeszélték, hogy füzetet rendszeresítenek erre a célra.  
 
Szegedi Gábor mezőőr 
Ez a módszer még nem működik, mivel még nem helyeztek ki füzetet, ezért mi fogunk egyet 
oda vinni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Honnan béreltük volna a készüléket. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A döntésünk értelmében képviselő-társunk cégétől béreltük volna, ha fel lettek volna szerelve 
az ellenőrző pontok.  
 
Matula Jánosné képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Az előttem felszólalókhoz csatlakozva én is úgy gondolom, hogy a mezőőrökre szükség van, 
a foglalkoztatásukat fenn kell tartani. Szeretném, ha a betyárbecsület felülkerekedne. 
Tavasszal döntöttünk a GPS használatáról, kollegák többsége szerint ez a berendezés nem fog 
segíteni a munkába, mert nem biztos, hogy a munka hatékonysága ezzel növekedni fog. Amit 
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szeretnénk az-az, hogy azokat a feladatokat, amit a mezőőri szolgálat elvár egy településen, 
maradéktalanul és lelkiismereten tudjátok teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy a levelek 
kihordása alól felmentést adnék. A rendelet-tervezetbe leírtakra még egyszer sem hallottam 
példát, hogy csinálták volna. A feladat a mezőn fellelhető problémákról is lehet az 
önkormányzatot, a polgármester urat értesíteni. Kérdésem, hogy amióta állományba vagytok 
értesítésetek volt-e? Ez adná a munka hatékonyságát, hogy intézkedést tettek különböző 
ügyekben. Ilyenben is kérnénk a segítségeteket. A másik, hogy remélem, hogy külön-külön 
dolgoztok, a lényeg az, hogy mindig lehessen látni valakit. Korábban a nyugdíjas mezőőrrel 
mi nagyon sokat találkoztunk. Úgy gondolom, ha kötetlen munkát vállal valaki nagyon 
fontos, hogy jó kapcsolata legyen az emberekkel és a kapcsolat meglegyen. Sajnos sokan nem 
ezt látják és ezért van a negatív vélemény. A 7. §-ban a szeptember 15-i dátumot írnám, mert 
attól kezdve adók módjára jön be.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Összefoglalva a testület elé azt a javaslatot tesszük, hogy az elhangzottak, kimutatások 
alapján továbbra is javasoljuk a mezőőri szolgálat további fenntartását, mivel szükség van az 
önkormányzat és a gazdák megítélése szerint. A korábbi döntésünk értelmében a GPS 
felszerelésének szorgalmazását kérjük, hogy minél előbb megvalósuljon. Felhatalmazzuk a 
Polgármester urat, hogy a Horgász egyesülettel tárgyaljon a kültéri szemét összeszedése 
kapcsán.    
 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
Mezőőri szolgálat értékelése 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a Mezőőri szolgálatról készült beszámolót és úgy 
foglalt állást, hogy a mezőőri szolgálat további fenntartását javasolja, mivel szükség van az 
önkormányzat és a gazdák megítélése szerint.  
 
2./ Az Összevont bizottság szorgalmazza a korábbi testületi határozat értelmében a GPS 
felszerelésének minél hamarabbi megvalósulását. 
 
3./ Az Összevont bizottság felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a Horgász egyesülettel 
tárgyaljon a kültéri szemét elhelyezése, összegyűjtése érdekében.    
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
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 2./ Napirend: 
      Javaslat önkormányzati rendeletekre 
      a) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatás  
          a törvényességi észrevétel alapján  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Jegyző Asszony összefoglalta, hogy bizonyos módosításokra azért van szükség, mert 
törvényességi észrevétel érkezett, meg kell felelnünk az aktuális jogszabályoknak, valamint 
egységes szerkezetbe kell hoznunk a rendeleteinket, hogy mindenki számára érthetőek 
legyenek. Ennek alapján öt darab rendelettervezet van előterjesztés alatt. A település szilárd 
hulladék kezelésére vonatkozó észrevétel alapján módosításra kerül a helyi rendeletünk. 
Előtte egy összefoglalót is kaptunk, ami a szolgáltatatónak a tevékenységéről, illetve a 
szelektív, egyéb hulladékgyűjtésről szól.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A Jegyző Asszonnyal úgy beszéltük meg, hogy beterjesztjük a rendelet tervezeteket, de nem 
kell mindenképpen elfogadnunk, mert van időnk. Javaslom, hogy a mostani testületi ülésen 
egy szempontrendszert tegyünk a tervezetek mellé, és még egy hónapot dolgozzunk rajta. El 
kell mondanom a KDV-nél az egyeztetést megtettük a Dunanett Kft-nél telefonos egyeztetés 
történt. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy mindegyik tervezeten menjünk végig és mondja el, hogy 
mire kell figyelnünk. 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Mint ahogy az elnökökkel is beszéltük az lenne a legjobb, ha társadalmi vitaszerűen történne a 
tervezetek megbeszélése, mert így nagyon sok szempontot bele tudunk tenni a rendeletekbe. 
Hogy miért pont ezek a rendeletek kerültek ide az is egy fontos dolog. Onnan kellett 
kiindulni, hogy kaptunk egy törvényességi felhívást és ennek eleget kell tenni. Emellett van 
több olyan lakosunk, akik folyamatosan problémáznak, őket úgy kellene lekezelni, hogy 
elégedettek legyenek. Ezért egyikkőjüket be is vonom e-mail-en keresztül a 
rendeletszerkesztésbe. Ezen kívül elmentem a Kormányhivatalba, ahol egy másfél órás 
szakmai megbeszélés történt, nagyon nagy köszönettel vették, hogy Dunavecse veszi a 
fáradságot és így kezeli a saját rendeleteit. Szakmailag alátámasztották azt a véleményemet, 
hogy egy 1996. évi rendeletet ne módosítsunk tovább, másrészt nézzük végig az összes 
jogszabályt, harmadrészt nézzük meg a helyi dolgokat, melybe benne van a szolgáltató és a 
lakos is. Negyedrészt pedig boncoljuk szét a területeket saját rendeletre, hogy amikor 
módosításra kerül a sor, akkor mindig az azonos rendeletet módosítsuk. Egyetlen egy kérésem 
van, hogy legyünk arra tekintettel, hogy a folyékony hulladékkal nem tudtam foglalkozni. Azt 
hiszem, hogy az átlátható, hogy egy kétéves jegyzői szakmai munkát próbáltam két hét alatt 
megcsinálni. Tehát, ha mi hatályon kívül akarjuk helyezni a régi 1996. évi rendeletünket, 
akkor figyelembe kell azt is venni, hogy az a folyékony hulladékot is szabályozza. Magyarán 
csak akkor tudjuk majd hatályon kívül helyezni, amikor már azzal is foglalkoztunk. Az 
elkövetkező három hétben foglalkozni szeretnék vele.  
 
Az a) rendelet-tervezetbe egy hibát találtam, melyet szeretném, ha kijavítanátok. A 2. és 4. §-
ban 16. § (13) bekezdésére kell javítani. A rendelet elején van egy felsorolás a törvényekről, 
ezeket én minden esetben leellenőriztem. Néhány rendeletnél bele kell azt vennem, hogy a 
helyi önkormányzat Városgazdálkodási és Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok ajánlásával, 



 7 

valamint egyes rendeleteknél a Kormányhivatal véleményezését is fel tüntetném. Meg kell 
keresnem, hogy a megyében melyik környezetvédelmi hatóságot kell megkeresnem, azáltal, 
hogy ők véleményezzék. Különös tekintettel a szilárd hulladékos és környezetvédelmi 
rendeletekre. A díjtételeknél pedig a fogyasztóvédelmet kell megkeresnem. 
 
Első kérdésem (6) bekezdésnél van, amely a lényegre tőr és amelyet a lakosok kifogásolnak, 
hogy milyen dolog az, hogy nem lakik itt és az alkotmánybírói határozattal ellentétesen mégis 
fizesse a szolgáltatást. Erre egyetlen egy mód van, különválasztjuk a számlázásban az 
alapdíjat az ürítési díjtól. Ezáltal joga legyen ezt a részt felfüggeszteni. Itt rögtön az a kérdés, 
hogy 8 nappal korábban jelentse be vagy 15 nappal? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Véleményem az, hogy ezt a szolgáltatóval is egyeztetni kellene.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Máshol mindenütt 15 napot írtam. A menete az lenne, hogy a hivatalba bejön a lakos, 
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy ő nem tartózkodik az ingatlanon, mi hatósági 
igazolást állítunk ki 2200 Ft-ért, melyet ő eljuttat a szolgáltatóhoz. Két fontos momentumot 
mondtam. A baj onnan lenne, ha túl sokan mondanák le a szolgáltatást, mert akkor a többi 
használóra hárul a díjfizetés, mert a szolgáltató meg fogja nézni és ki fogja jövőre vetni a 
többire és akkor emelkedik a szolgáltatási díj.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Jó dolognak tartom a szolgáltatási díj megfizetését.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
A másik kérés az volt, hogy ne csak személyesen lehessen elintézni, erről is rendelkezne a 
rendeletünk, hogy akadályoztatása esetén a Ptk. szerinti meghatalmazás szerint járhat el. A 
törvényességi óvásban az is benne szerepelt, hogy a szabálysértési rendelkezésekben ne 
legyenek olyan rendelkezések, amelyet magasabb szintű jogszabály már szabályoz.  
A rendeletben a szolgáltató kérésére a lom fogalmát is meghatároztuk, azonban ez 
leszabályozza azt, hogy mit nem rakhatunk ki a kuka mellé, ha azt kirakta, akkor már 
szabálysértési fokozatba lépett. Rendelkeznénk arról is, hogy zsákkal mindenképpen el lehet 
vitetni a hulladékot, de csak a szolgáltató által biztosított zsákban. A szelektív 
hulladékgyűjtést mellékletbe raktam, mert erről tudom, hogy ez még nem valósult meg, 
viszont bármelyik pillanatban beléphet. Egyetlen egy kérésem lenne, hogy az 1. számú 
melléklet a) pontjában szerepel a gyűjtőedény, melyet minden alapedény esetén 60 l-re 
javaslok. A kedvezmények miatt és a díjtételek miatt is fontos lenne, mert akkor egyszerűen 
azt mondjuk, hogy 4 x 60 liter.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Az 5. § (2) bek. c) pontjába, ahol a külterületeken a zsákos szemétszállításról módjáról ír, 
írjuk bele, hogy mi ennek a módja, hol kell elhelyezni. Bárki abba a hibába eshet, hogy azt 
gondolja, hogy bárhonnan elviszik a szemetét, pedig csak belterületről viszik el.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A belterület szót kell beleírnunk.  
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dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Javaslom, hogy azzal egészítsük ki a mondatot, hogy „a zsákot a 2. számú melléklet utcáiban 
elhelyezi”.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A 10.  § (2) bekezdésére hívnám fel a figyelmet, mert számtalan esetben előfordul, hogy a 
szállítok otthagyják a szemetet. Hogyan lehetne szankcionálni?  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
A mezőőröknek lenne egy plusz feladatuk, hogy bizonyos dolgokat csinálnak, megteszik a 
szabálysértési feljelentést, mi pedig eljárunk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A vitákra azért fel kell készülni, mert rá fogják az állatokra.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
A mezőőröknek mondhatjuk azt, hogy ürítési napon menjen a kukásautó mögött.    
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
A legnagyobb probléma a kukásautóból kifolyó büdös lé, amit lepnek a legyek. Ők azt 
állítják, hogy a lakó a hibás, mert beletesz a kukájába olyan dolgokat, ami levet enged. Ezt 
kellene szabályozni, mert ez nemcsak köztisztasági, hanem közegészségügyi problémát is 
felvet.  
 
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagjai 
A tervezetben szerepel a kukák megrongálása is, amely egy érdekes megfogalmazás. A 
kukákat rendszeresen összetörik a szállítók és ebben benne van, hogy ők lennének a felelősek 
megjavítani azokat.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A 15. § szövegezését nem értem.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ez alatt azt értem, hogy ha azt nem tette meg, hogy szüneteltetést kérjen és mégis az 
ingatlanon halmozza a szemetet, akkor pénzbírsággal sújtható lenne.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Sajnos a legtöbb ember sumák, mert ha nem is lakik itt, de valamennyi időt tölt az ingatlanán, 
ahol ilyenkor hulladék képződik.  
 
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagjai 
A gyűjtőedénynek űrtartalmának a súlyát meg kell határozni? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Szükséges meghatározni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az elhangzottakat összefoglalva a következő módosításokkal javasolhatjuk a tervezet 
elfogadni: 

- a 2. és 4. §-ban szereplő 13. §-t 16. §-ra történő módosítással, 
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- a 4. § (6) bekezdésében 15 nap szerepeljen, 
- az 5. §. (2) c) pontjában a külterületeken szó helyett a „2. sz. mellékletben felsorolt 

utcáiban elhelyezni” kerüljön,  
- a minimális edény térfogata mindenhol 60 literesre változzon. 

 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
A települési szilárd hulladék kezelésére  
szervezett közszolgáltatás         
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett 
közszolgáltatás rendelet-tervezetet és a következő módosításokkal javasolja a képviselő-
testület számára elfogadni: 

-  a 2. és 4. §-ban szereplő 13. §. 16. §-ra történő módosításával, 
- a 4. § (6) bekezdésében 15 nap szerepeljen, 
- az 5. §. (2) c) pontjában a külterületeken szó helyett a „2. sz. mellékletben felsorolt 

utcáiban elhelyezni” kerüljön,  
- a minimális edény térfogata mindenhol 60 literesre változzon. 

 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 

b) A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezem, hogy Jegyző Asszonynak van-e kiegészíteni valója? 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Igen van, kettő apró módosítás és egy magyarázat. Az egyik módosítás az edény űrtartalmával 
kapcsolatos, az 1. §-ban 4 x 60 litert javaslok, azért mert így nem szólhat bele a törvényességi 
osztály, hogy nincs hetenkénti szállítás.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A 2. §-ban is szerepel a 70 liter a b) pontban, ezt is módosítani kell.  
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dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
A kedvezményeknél egyszerűsítést eszközöltem.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az 1. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepel a hulladéklerakó, nekünk viszont már nincs 
ilyen területünk.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy vegyük ki az egész pontot.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Az 1. számú melléklet tartalmaz (1) és (2) bekezdést és ide kerülne egy (3) bekezdés, amely a 
lomtalanításra vonatkozna. Jogszabályszerkesztés szerint így látható, hogy az előzőre mindre 
vonatkozik, nem pedig csak egy sorra. A b) pontban itt is változik négy 60 literes edényürítési 
díjra a szöveg. Viszont azt hozzáteszem, hogy a szolgáltatóval a litereket nekünk egyeztetni 
kell.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Összefoglalva az elhangzottakat a rendelet-tervezetet oly módon javasoljuk elfogadásra, hogy  
      -     az 1. §-ban az 5. pontot töröljük, ezáltal a többi pont a következő sorszámokat kapja, 

- az 1. § utolsó bekezdésében 4 db 60 l/hó gyűjtőedényre változzon, 
- a 2. § (1) bekezdés b) pontjában 60 l/hó változzon, 
- az 1. melléklet utolsó bekezdése, ami a lomtalanításra vonatkozik a (3) bekezdést 

kapja meg.  
- Az 1. melléklet (2) bekezdés b) pontjában havi négy 60 literes szó kerüljön.  

 
 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a települési szilárd hulladékkezelés 
közszolgáltatásának díjáról szóló rendelet-tervezetet és a következő módosításokkal javasolja 
a képviselő-testület számára elfogadni: 
      -     az 1. §-ban az 5. pontot töröljük, ezáltal a többi pont a következő sorszámokat kapja, 

- az 1. § utolsó bekezdésében 4 db 60 l/hó gyűjtőedényre változzon, 
- a 2. § (1) bekezdés b) pontjában 60 l/hó változzon, 
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- az 1. melléklet utolsó bekezdése, ami a lomtalanításra vonatkozik a (3) bekezdést 
kapja meg.  

- Az 1. melléklet (2) bekezdés b) pontjában havi négy 60 literes szó kerüljön.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
  c) A helyi közterületek használata és a közterület használati díj 
  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ez az a tervezet, melyet fogyasztásvédelem, a megyei önkormányzat és a bizottságok 
véleményeznek. Semmi más nem történt, csak magának a közterület használatnak a módja, az 
engedélyezése, illetve milyen legyen ennek a díjnak a mértéke. A díj mértékében semmit nem 
változtattam, a jelenleg hatályos díjtételek szerepelnek. Amiben változott az egész az-az, hogy 
ez egy önálló rendelet és van mögötte egy függelék, ami változtatható. Egy fogalmazási hibát 
vettem észre a 15. §-ban, úgy kerülne az (1) bekezdés megfogalmazásra, hogy a közterület 
használati engedély iránti kérelmet az 1. sz. függelék kérelem nyomtatványán kell benyújtani. 
Összecsúsztak a szavak, ezért szükséges a változtatás. Sajnos nem jutottam a végére a 25. § 
ellenőrzésében. A testületi ülésig ezt pótolni fogom. Már bizonyosságot nyert, hogy a 27. §-
ban a 3-as bekezdés kiesik, mert az magasabb szintű jogszabály már szabályozza.  
A 27. § (5) bekezdését az aljegyzővel közösen át kell néznünk, mert az a Btk. rongálás 
szakaszába beleszalad és akkor ez a rész kihúzásra kerül.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
A tervezet 1. számú mellékletének 3. pontjában szerepel egy díjtétel, ami a pótkocsi, 
munkagép, mezőgazdasági vonatatókra vonatkozik. Úgy érzem, hogy aránytalan a díjtétel. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A törvény szerint városban közterületen parkolni szigorúan tilos, magyarán, aki ilyen típusú 
gépekkel dolgozik nem parkolhat a háza előtt, mert bejelentett telephelye van.  Korábban 
felajánlottam, hogy a vasútállomásnál betonozott parkoló van, oda kimehet mindenki 
parkolni. Én betenném, hogy a város területén személygépkocsival a parkolás díjtalan, 
teherautóval, mezőgazdasági vontatóval szigorúan tilos. 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Aki telephely engedéllyel rendelkezik, álljon be oda.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Mivel ezt a törvény már előírja, nekünk erről nem kell rendelkeznünk.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A 13. § (3) bekezdésének j) pontjában is benne szerepel.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy ezt alaposabban nézzük át, jelöljünk ki egy helyet, ahol megoldott lehetne 
ezeknek, a járműveknek a parkolása.  
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Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Nem kötelessége az önkormányzatnak helyet kijelölni telephellyel rendelkező vállalkozások 
számára.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Vannak olyan cégek, akiknek máshol van a bejelentett telephelyük. 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Véleményem szerint jelöljünk ki helyet, mert akkor tudunk közterület használati díjat 
fizettetni. Ha kijelölünk helyet, akkor rossz a megfogalmazás, mert ebben az esetben a 
személygépkocsival történő parkolás díjtalan.  
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
Az 1. számú melléklet díjtételeit nagyon komolytalannak, kevésnek, kicsinek, nevetségesnek 
tartom. Sokszor nevetségesen kicsi összegről állítanak ki nyugtát. Kérdésem, hogy ennek van-
e értelme, szükség van-e rá? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A díjtételeket legközelebb a novemberben a koncepciónál lehet módosítani.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Javaslom, hogy az elhangzottak ismeretében új előterjesztés készüljön, mindenki újra 
megteszi a javaslatait. A tervezet véleményeztetni a hatóságokkal is, ezért nem javaslom a 
tervezet elfogadását.  
 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
A helyi közterületek használata és a közterület használati díj 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a helyi közterületek használata és a közterület 
használati díjról szóló rendelet-tervezetet, melyet nem javasol a képviselő-testület számára 
elfogadni.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
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 d) A mezei őrszolgálat létesítéséről, a mezőőri járulék mértékéről és 
                 megfizetésének módjáról 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ez a rendelet-tervezet úgy került ide, hogy a jogszabály megengedi a közterülettel megbízott 
hivatali dolgozó bizonyos dolgokat ellenőrizzen és helyszíni bírságot szabjon ki és, hogy ne 
hagyjuk parlagon heverni ezt a lehetőséget, ezért lenne egy ilyen javaslat a bizottságok felé, 
hogy a mezőőrök feladatát ezzel ki lehetne egészíteni. Ugyanis így a közterület felügyelet, a 
piacozás rendje szabályozásra kerülne. Az aljegyzővel úgy beszéltük meg, hogy beszerzünk 
helyszíni bírságolási tömböt és az alapján ki is szabhatná a helyszíni bírságot. A tervezet a 
hatályos jogszabályok alapján egy saját gondolatmenet, hogy melyek azok az ominózus 
pontok, melyeket a közterület felügyelettel megbízott dolgozó által lehetne ellenőriztetni. Egy 
kiegészítést szeretnék tenni, hogy ne csak a piaci árusok engedélyeit ellenőrizné, hanem a 
házaló kereskedőket is.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Úgy tudom a házalás tilos. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nem tilos, a Kormányhivatal megtiltotta minden önkormányzat számára, hogy kizárja a 
házaló kereskedőket. A táblát is beszedették, bár mi nem szedtük be.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom a testületnek, hogy az önkormányzat továbbra is tartsa fenn, hogy a településen a 
házaló kereskedőknek árusítani tilos, akinek nem tetszik forduljon Alkotmány Bírósághoz. Ha 
az AB úgy dönt, hogy a mi döntésünk jogellenes, akkor visszavonjuk.  
 
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Azt lehetne tenni, hogy a házaló kereskedőknek a díját jó alaposan megemelni, hogy ne 
legyen értelme házaló kereskedést folytatni.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Én arról beszélek, hogy a házaló kereskedőnek valahol kiadták a működési engedélyét, és 
elkérhessük az engedélyét. Mást nem tehetünk, mert az AB most adta ki a határozatát, hogy 
nem lehet.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Azt lehet csinálni, ha olyan esetet tapasztalunk, akkor a rendőrségnek kell szólni.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Egy ellenőrzési fellépéssel vissza lehet szorítani, mert híre megy, hogy itt ellenőrzik őket. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Akkor az 5. § (9) bekezdésébe a házaló kereskedő engedélyének ellenőrzését is bele kell 
venni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
A mezőőri beszámolóban az szerepel, hogy a mezőőröket a polgármester és a jegyző 
ellenőrzi, a tervezetben pedig csak a polgármester van megjegyezve. 
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dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Itt kimondottan arról van szó, hogy a polgármester utasításai szerint, mert a mezőőr a 
Polgármesteri Hivatal közalkalmazottja, az egyedi munkáltatói jogok gyakorlója a 
polgármester. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Szeretném javasolni, hogy a következő beszámolóban a rendeletben megfogalmazott 
feladatokról is adjanak számot a mezőőrök, mert a mostaniban ilyet nem találtam. 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Azért nem találtál, mert ezek most jelennek meg először.  
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
Véleményem szerint az 5. § (9) és (10) bekezdése nem hozható össze a mezőőri 
tevékenységgel. Nem biztos, hogy kellene terhelni a mezőőröket a piacon a helypénz 
szedésével, mikor nekik elsősorban a mezőn kellene tartózkodniuk.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ez nem minden nap van csak hétvégén. Eddig nem volt a kezünkben semmi olyan lehetőség, 
hogy büntetési tételt szabjon ki a piacot helytelenül használókra. Azért került bele, hogy ha 
észlelünk ilyet tudjunk ellene valamit tenni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kérdésem, hogy ki szedi a piac helypénzét? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A piacnak a helypénzét hétközben egy pénzügyi előadó, hétvégén a mezőőrök szedik.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Mindenki bántja őket, viszont ők a hét minden napján dolgoznak.  
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
A rosszban sántikáló tolvaj ezt tudja, hogy milyen időpontban kell a határba kimennie, mert 
akkor a mezőőrök úgysem lesznek kint, mert a helypénzt szedik a városközpontban.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Miért nem szedi az a helypénzt, aki hétköznap is szedi? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A mezőőrök munkavégzését időkeretbe kell nézni, mert májustól októberig a mezőn vannak, 
viszont novembertől áprilisig nem kell annyit kijárni, mert csak a fákat kell őrizni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Mindenkinek van igazsága, kérdésem, hogyan szól a mezőőröknek a kinevezése és munkaköri 
leírása? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A kinevezésben benne van, hogy heti 40 órás munkaidőben dolgoznak.  
 
 



 15 

 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Ha ez így szól, akkor a hétvégén mezőőr szolgálat sincs. Azt kellene megvizsgálni, hogy 
milyen lehetőség van a közszférában keretszerződésre.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Ha heti 40 óra van előírva, akkor jogosan mondhatja, hogy hétvégén nem dolgozik. 
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
Akkor kellene kint lenniük, amikor a határban nincs senki, azaz hajnalban és alkonyatkor. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ebben az esetben nem találkozik velük senki és jogosan fogják mondani a gazdák, hogy nem 
találkoztak velük.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Én az önkormányzatból indultam ki, nincs arra pénz, hogy közterület felügyelőket 
alkalmazzon. Viszont vannak rendezetlen ügyek, amik nincsenek megoldva. Ez az egy 
kiskapu van, mert a mezőőrnek van olyan képesítése, hogy a közterület felügyeletet el tudná 
látni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Én sokkal fontosabb dolognak tartom, hogy a mezőőr bírságolni tudjon, mert nem attól 
fognak a lopások visszacsökkeni, hogy kint van éjjel-nappal, hanem azért, mert híre megy, 
hogy büntetést tételt szabnak ki. Én azt javaslom, hogy a rendelet-tervezet tegyük át egy 
hónappal későbbi dátumra a rendelet elfogadását, mindenkinek voltak jó gondolatai, úgy 
érzem, ne kapkodjuk el.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A véleményem az, hogy amíg nem lesz a piacnak üzemeltetője, addig ne is kérjük senkin 
számon. 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Itt most csak egy első lépést teszünk, hogy valahogy induljunk el afelé, hogy ezek a 
lehetőségek megszülethessenek. Jogszabályi keretek között meg lehet határozni valóban, hogy 
ki hány órát és mikor dolgozzon.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy mi alapján szedhet és mekkora összegű lehet a bírság? 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Az Sztv-ben le van írva, hogy milyen esetben mekkora összegű helyszíni bírság szedhető.  
 
Matula Jánosné képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Kivenném az 5.§ (9) bekezdéséből a szombat és vasárnapra vonatkozó helypénz szedését és a 
munkaköri leírásba tenném bele.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Összefoglalva az elhangzottakat: elhangzott egy olyan vélemény, hogy most ne fogadjuk el a 
tervezetet, még dolgozzuk át. A másik javaslat az, hogy az 5. § (9) bekezdésébe kerüljön bele 
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a házaló kereskedők engedélyeinek az ellenőrzése és vegyük ki a szombat és vasárnapi 
helypénz szedését.  
 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet 
azzal, hogy javasoljuk a tervezet elfogadását az említett módosításokkal? 
 
A bizottság tagjai 2 igen szavazattal, 1nem szavazattal szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Az elhangzott módosításokkal egyetértek én további módosításokat tartok szükségesnek, ezért 
további egyeztetés miatt nem javaslom a tervezet elfogadását. Megkérdezi a 
Városgazdálkodási bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy most ne javasoljuk?  
 
A bizottság tagjai 2 igen szavazattal,  3 nem szavazattal szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
A mezei őrszolgálat létesítéséről, a mezőőri  
járulék mértékéről és megfizetésének módjáról 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a mezei őrszolgálat létesítéséről, a mezőőri járulék 
mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendelet-tervezet és az alábbi módosításokkal 
javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra: 
az 5. § (9) bekezdésébe kerüljön bele a házaló kereskedők engedélyeinek az ellenőrzése és 
vegyük ki a szombat és vasárnapi helypénz szedését.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
  

e) A helyi környezet és természet védelméről 
 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ezt azért kellett beterjesztenünk, mert külön választottuk másik rendelettől. A tervezetet el 
kell küldenünk véleményezésre az Alsó-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részére. 
Kiegészítésem a következő az 5. és 6. §-ban bele kellene írni, hogy a testületnek az ide 
vonatkozó rendelete szabályozza.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A 2. § (2) és (3) bekezdését úgy értelmezem, ha van járda, akkor a járda és a zöld területig 
vagyok köteles tisztántartani, ha nincs járda, akkor a közút közepéig. Én régen úgy tudtam, 
hogy mindenképpen a közút közepéig. Ez a két pont ezzel ellentétes.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy a (2) bekezdés eleje: „A tulajdonban vagy használatban lévő ingatlan 
tulajdonosai” mondatrész megmaradna, a bekezdés többi része törlésre kerülne, és a (3) 
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bekezdésből folytatódhatna az utolsó mondattal, az „ingatlan előtti területsávot a közút 
közepéig kell rendben tartania.  
 
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Kérdésem, hogy fel lehet-e sorolni a rendeletbe a város védett „emblematikus” fafajtáit?  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Azt gondolom, hogy a rendelet mellékleteként fel lehetne sorolni ezeket, a fákat. Egyébként a 
HÉSZ alapján kell egy helyi védettségről szóló rendeletet is alkotni és ebbe is bele, lehetne 
rakni ezeket, a fákat, illetve bele kell rakni az épületeket.  
 
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
 A 11. § (2) bekezdését nem tartom értelmesnek, az allergiát okozó nyomnövények 
termesztése szövegrészt.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Igen, gyomnövényt senki se termeszt, csak haszonnövényt termesztünk. Javaslom a gyom szó 
kivételét. 
 
Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Ez azért nem jó, mert sok fa van, amely allergiás reakciót vált ki.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Véleményem szerint vegyük ki a (2) bekezdést.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Már korábban is említettem, hogy a lakosok kis területre olyan fákat ültetnek, melyek pár év 
múlva gondot okoznak a közlekedésben és az utat is felnyomják.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Az a javaslatom, hogy ezek olyan helyi dolgok, amelyekkel meg lehet módosítani az 
alaprendeletet. Ez már egy következő lépés lehetne.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Összefoglalva az elhangzottakat a rendelet-tervezetben a következő módosításokat javasoljuk: 

- a 2. § (2) és (3) bekezdése összevonásra kerülne, a többi bekezdés átszámozásával,  
- az  5. és 6. §-ban törlésre kerülne a kipontozott rész,  
- a 6. §-ból a (2) bekezdés kihúzásra, 
- A 11. §-ból a (2) bekezdés törlésre kerülne. 

 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet 
azzal, hogy az elhangzott módosításokkal javasoljuk a tervezetet elfogadásra? 
 
 A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az Elnök asszony által elmondottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
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Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
A helyi környezet és természet védelméről 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a települési szilárd hulladékkezelés 
közszolgáltatásának díjáról szóló rendelet-tervezetet és a következő módosításokkal javasolja 
a képviselő-testület számára elfogadni: 

- a 2. § (2) és (3) bekezdése összevonásra kerülne, a többi bekezdés átszámozásával,  
- az  5. és 6. §-ban törlésre kerülne a kipontozott rész,  
- a 6. §-ból a (2) bekezdés kihúzásra, 
- A 11. §-ból a (2) bekezdés törlésre kerülne. 

 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
3./ Napirend: 
     Járóbeteg szakrendelő alapító okiratának véleményezése 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az alapító okiratot az intézmény átalakítása, bővítése miatt szükséges végrehajtani, valamint 
az Alpolgármester úr javaslatát figyelembe véve a névváltoztatás miatt. A jelenlegi alapító 
okirat 1., 4., 6., 12. és 20. pontja módosult, ezért a gazdálkodási csoportvezető célszerűnek 
látta, hogy új alapító okiratot terjesszen be. Az 1. pontban a költségvetési szerv és az 
intézmény neve található, a 4. pontban az alaptevékenység egészült ki az új rendelésekkel, a 
6. napirendi pontban a működési köre kibővült Kunszentmiklós településre tüdőgondozás 
tekintetében, a 12. pontban jogszabály változás történt, a 20. pontban az intézmények 
bélyegzőjének felirata változott meg.  
 
Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja 
Kérdésem, hogy mikortól indulnak az új szakrendelések? A magánrendelések meddig 
lesznek? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Elvileg a pályázat lezárásának napján rendelkezésre kell állnia, de OEP finanszírozást csak 
jövőre fogunk kapni, tehát ténylegesen akkor fog indulni a rendelés. A magánrendelések is 
csak a pályázat lezárásáig lehetnek.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Nagyon fontos kérdés, hogy a november 1-jei dátum megfelelő-e a hatályba lépéshez? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Igen. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a szakrendelő 
alapító okiratának elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az Elnök asszony által elmondottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2011. (IX.21.) számú Összevont biz. hat. 
Járóbeteg szakrendelő alapító okiratának véleményezése 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a Járóbeteg szakrendelő alapító okiratának 
beterjesztéséről szóló előterjesztést és azt a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
4./ Napirend: 
     Beszámoló az adók és az adók módjára történő behajtások alakulásáról  
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az adós kolleganők a napirendet részletesen, táblázatban kidolgozták. Leírták, hogy milyen 
behajtási tevékenységet eszközölnek, mi a menete, hogy lássuk, mi a lehetséges eljárás. 
Elhangzott a javaslat képviselő úr részéről a faktorálás. A gazdasági vezető ennek utánajárt, 
ezért felkérem, hogy ismertesse. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A faktorálást egyáltalán nem erre találták ki.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Rosszul van megfogalmazva, a faktorálás teljesen mást jelent, itt tartozás eladásról van szó. A 
faktorálás még nem lejárt tartozás eladást jelent. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Mi olyat szeretnénk értékesíteni, ami már régen lejárt.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Már legutóbb is eszembe jutott, hogy mi lenne, ha a régebbi tartozásoknál amnesztiát adnánk. 
Például a két évnél régebbi tartozásoknál a felét elengednénk. Megérné megpróbálni, így 
valamennyi pénz még befolyhatna. 
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dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Van egy hátulütője, hogy ezután mindenki erre fog utazni. Ha elkezdünk engedékenykedni, 
mindenki ránk fog szállni még a törvényességi osztály is, a lakosság pedig azt gondolja majd, 
hogy ezek mégsem gondolták komolyan, és holnap után még ennyi fegyelem se lesz, mint 
ami eddig volt.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nem tartom teljesen elvetett dolognak a felvetést, korábban éltünk ezzel a lehetőséggel a 
szemétszállítás kapcsán.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Azt lehetne csinálni, hogy azokat amelyek végig mentek a hivatalos úton ott kellene 
felajánlani, és valóban valamennyi bevétel lenne, nem foglalná tovább a helyet.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ehhez azt is látni kellene, hogy ez hány tétel és mennyi pénzt jelentene.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ezt csak úgy tudjuk, ha meghatározunk egy időintervallumot.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Azzal többen egyetértünk, hogy húzni, halasztani nem sok értelme van. Ki kellene gyűjteni a 
testületi ülésre, hogy hány tétel és mekkora összeg. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, hogy melyik adónemre vonatkozik? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Ezt nem tudod elkülöníteni? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Egyedül a kommunális adóra hirdethetnénk, viszont az csak két éve van. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Szerintem az iparűzési adóra és a gépjárműadóra is lehet. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A gépjárműadó központi, átengedett adó.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Véleményem szerint csak annál az adófajtánál lehet ezt megcsinálni, aminél mi határozzuk 
meg a díjat.  
 
Matula Jánosné képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Az iparűzési adó esetében hiába látjuk most, hogy mennyi a kintlévőség, de a kolleganők 
szerint évvégéig azért befizetik azokat. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A testületi ülésre nézzünk utána. Javaslom, hogy bízzuk meg Jegyző Asszony azzal, hogy 
nézze meg annak lehetőségét, hogy valamiféle engedmény adására van-e lehetősége a 
gépjárműadó és iparűzési adó tekintetében. Ez alapján kérünk egy beterjesztést.  
 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2011. (IX.21.)  számú Összevont biz. hat. 
Beszámoló az adók és az adók módjára  
történő behajtások alakulásáról  
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta az adók és az adók módjára történő behajtások 
alakulásáról készült beszámolót és a következő a javaslata: 
 
2./ Az Összevont bizottság megbízza Jegyző Asszony azzal, hogy nézze meg annak 
lehetőségét, hogy valamiféle engedmény adására van-e lehetősége a gépjárműadó és iparűzési 
adó tekintetében.  
 
Határidő: 2011. szeptember 28. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
5./ Napirend: 
     Beszámoló a szabálysértési eljárások alakulásáról, az eljárás pénzügyi  
     finanszírozásáról 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az aljegyző asszony készített egy beszámolót, annak mellékleteként megkaptuk 
Kunszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának kimutatását arra vonatkozólag, hogy 
mennyi volt a kiszabott bírság és hány eset tárgyalására került sor. Az előterjesztésben 
olvasható, hogy csak az a helyi adók módjára történő bevétel, ami itt marad az 
önkormányzatnál, ami behajtásra kerül. Ha a bírságot önként teljesíti, annak összege a 
központi költségvetés bevétele.  
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Nagy Erzsébet aljegyző 
Sajnos nem lehet a sok behajtásból kihámozni, hogy ez szabálysértési bírság vagy egyéb 
köztartozás, ez komolyabb kigyűjtést igényel.   
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A számok tükrében én úgy látom, hogy ez Kunszentmiklósnak kedvez, mert leszámlázza az 
ügyiratonként megállapított összeget és nem érdekli, hogy városunkban mi van.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A beszámolóból kiderült, hogy 28 szabálysértési eljárás indult, de ennél jóval több iratot kell 
készíteni. Előfordul, hogy ügyiraton belül 10 féle irat is készül.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, hogy mennyi él a szerződésünk? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
A felmondás után 3 hónap múlva kerül vissza hozzánk.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt is gondoljuk végig, hogy valakinek nálunk el kell készítenie ezeket az ügyiratokat. 
Szerintem nincs benne akkora üzlet, hogy ezt visszavegyük.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Ez úgy érné meg nekünk, ha pl. 50 ezer forint lenne az-az összeg, amit ügyiratonként 
kapnánk. 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ezt nem lehet, az ügyész elsősorban azt nézi, hogy az ügyiratban benne vannak e a kellékek.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ellentmondást érzek több szempontból is, gyakorlatilag úgy néz ki, hogy jelenleg a 
szabálysértésnek nincsen súlya.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Milyen ügyek ezek a szabálysértések? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
A legtöbb az iskolai hiányzás, közoktatási törvény megsértése, veszélyeztetés kutyával, 
alkoholfogyasztás, stb… 
A közigazgatás átszervezésével 2013. január 1-jétől valószínűleg a járás fogja ezeket csinálni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Összefoglalom az elhangzottakat: tájékoztatót kaptunk, ami kiegészült különböző 
információkkal. A tájékoztatót elfogadásra javasoljuk, viszont a későbbiekben megfontolásra 
kerülhet, de a jelenlegi állapotban azt javaslom, hogy maradjunk a mostani helyzetnél, nem 
tudjuk hogyan alakul a járások létrehozásával.  
 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
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A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2011. (IX.21.) számú Összevont biz. hat. 
Beszámoló a szabálysértési eljárások alakulásáról,  
az eljárás pénzügyi finanszírozásáról 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a szabálysértési eljárások alakulásáról készült 
előterjesztést és a következő a javaslata: a tájékoztatót elfogadásra javasolja, viszont a 
jelenlegi állapotban úgy határoz, hogy nem javasol változtatást. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
6./ Napirend: 
     Javaslat a testületi határozat alapján a településrendezési  terv és a HÉSZ  
     módosítás konkrét tárgyaira 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az utolsó testületi ülésen szóba került, hogy a HÉSZ-t módosítani szükséges, mert több hiba 
is van benne. Azt döntöttük el, hogy készítünk egy listát, amiből látható, hogy melyek azok, 
amelyeket módosítani kell. A lista elkészült és az, amit a mérnökkel módosítanunk kell a 
HÉSZ-ben.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Mennyi fog kerülni a módosítás? 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Akkor tudja megmondani a mérnök asszony, ha látja, hogy mekkora munkavolument kap.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Korábban arról beszéltünk, hogy várjunk össze több módosítást és akkor kérjük meg.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ha megbízzuk a mérnök asszonyt, akkor ő ad egy árajánlatot, melyet a következő ülésre be 
tudjuk hozni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Ami itt fel van sorolva, az korábbi döntés értelmében van.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
A gyűjtőúthálózat meghatározása nem szerepelt a korábbi döntések között. Pl. a Rákóczi utca 
nem minősül gyűjtőútnak Dunavecsén, így nem tudunk pályázatot benyújtani rá.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Én egy pár dolgot még szeretnék bele venni, egy korábbi döntés értelmében a Tátra utcában 
volt egy építési telek módosítási kérelem.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A javaslatom az, hogy össze kellene gyűjteni minden olyan döntést, ami a HÉSZ 
módosítására utal és utána össze kellene ülnünk, hogy megbeszéljük a módosításokat.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Az ipari parkkal kapcsolatos változtatást is fel kell jegyeznünk. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ezt megkérdeztem, nem engedélyeznek semmiféle módosítást, vagy csak annak a terhére, ha 
csökkentenénk a jelenlegi ipari területet, mert az ide kapcsolódó jogszabály csak akkor enged 
ide belerakni, ha a jelenlegi már be van töltve.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
A romos házak kényszerbontásának ellenőrzési lehetőségét bele kellene csempészni. 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ezt magasabb szintű jogszabály szabályozza, ezt nem kell nekünk a HÉSZ-be beletenni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A Főtér környezetrendezési tervében foglaltakat azért kell megnézni, mert ha jövőben 
szeretnénk pályázaton indulni, akkor be kell vezetessünk bizonyos módosításokat. A helyi 
védettségű épületek aktualizálása is szükséges, mivel van olyan épület, amit már lebontottak, 
illetve a listában van olyan kép, amelyhez rossz cím van hozzárendelve. Ez lehet, hogy csak a 
korábbi törlések miatt van, de meg kell nézni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Véleményem az, hogy a HÉSZ-be ne tegyünk bele olyan tervet, ami tanulmányterv.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Bizonyos lehetőségeket adni kell, mert akkor nem lehet pályázatot benyújtani. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az én véleményem az, hogy először át kell nézni és utána megrendelni. Most nem javaslom a 
munka megrendelését.  
 
Aranyi János Gábor a Városgazdálkodási Bizottság tagja 
Javaslom, hogy két héten belül kötetlenül üljünk össze és nézzük át a rendezési tervet.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy 
átvizsgálásra kerüljön a HÉSZ módosítás és utána legyen javaslat megtétele arra vonatkozóan, 
hogy milyen változtatásokat rendeljünk meg? 
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A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2011. (IX.21.) számú Összevont biz. hat. 
Javaslat a testületi határozat alapján  
a településrendezési  terv és a HÉSZ  
módosítás konkrét tárgyaira 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a településrendezési terv és a HÉSZ módosításra 
készült előterjesztést és úgy határoz, hogy átvizsgálásra kerüljön a HÉSZ módosítás arra 
vonatkozóan, hogy milyen változtatások kerüljenek megrendelésre.  
 
Határidő: 2011. október 10.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
7./ Napirend: 
     Szakorvosi rendelőintézet beruházásában jelentkező többletkiadások 
     felelősei 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Felkérem Vörös Sándor polgármester urat, hogy mondja el azokat az információkat, 
amelyeket az ügyvéd úrral való tárgyalás során tudott meg. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A nála lévő szerződések alapján azt mondta, hogy ebben nem tud állást foglalni. Az egyéb 
dolgokat is elmondtam neki, amiket tapasztaltam. Az én véleményem szerint a statikai dolgok 
alapján nem tudunk kártérítési igényt benyújtani semmiféle irányba, mivel a közbeszerzésen 
elnyert összegért végezték az építési munkát. Gyakorlatilag elvállalta az építőipari cég a 
munkát bizonyos összegért és mi akkora összeget fizetünk ki a részére, mint amekkora a 
szerződésben van.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A 29 millió forintos többletünk nem ebből ered. Még, ha nyernénk is a peren, maximum 4 
millió forintot, mert annyit terheltek. A többlet a bútor be nem tervezése, a be nem tervezett 
parkoló, trafóállomás létesítése, orvosi eszközök beszerzéséből adódott.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Erre készült egy táblázat, melyet testületi ülésig a gazdasági vezető mindenkinek eljuttat. 
Elvileg a pályázatba minden tételnek volt egy becsült értéke, melyet korábban becsültek meg. 
Ezek alapján ki lettek írva a közbeszerzési eljárások, a közbeszerzési eljárásnál az építkezés 
maga már a  tervezett értéknél többért lett elvive, tehát a legalacsonyabb árat nyújtó is többért 
ajánlotta a munkát, mint amennyiért el lett végezve. Tehát az ő szerződése már erre az emelt 
összegre szól.  
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Az a legnagyobb baj, hogy a örült magas bonyolítói díjat kértek tőlünk.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ezzel nem tudunk mit tenni, mert a pályázat kiírása ezeket, a százalékokat engedte elszámolni 
a projektmenedzsment költségére maximum és ez lett beállítva.  
 
Matula Jánosné képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Sajnos nagyon sok mindenben nem volt alku lehetőség.  
 
Tóth József a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Mennyivel léptük túl az össz beruházás értékét? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Négy-öt százalékkal. Például szidtuk, hogy urológiára nem terveztek be műszereket, pedig be 
volt tervezve az urológiai szakrendelés csak nem kértük meg a MEP-től az urológiai 
szakrendelésre a támogatást.  Tehát jogosan nem tervezett be műszereket. Magyarán van 
urológiai rendelőnk, a műszereket plusz pénzért beszereztük, csak nem lesz rendelés.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az urológia esetében azt tervezzük, ha megvannak az engedélyek és a finanszírozás, akkor 4 
vagy 8 órát egyéb más szakterülettel átcsoportosítva történne az urológiai rendelés.  
 
/Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja kiment a teremből, jelen van 4 fő a 
bizottságból/ 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az elhangzottak alapján úgy vélem a tájékoztatót elfogadhatjuk, és megállapíthatjuk, hogy a 
többletkiadásokért a felelősség megállapítására nem kerül sor az elhangzottak miatt. Viszont 
kérjük a táblázat kiküldését.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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17/2011. (IX.21.) számú Összevont biz. hat. 
Szakorvosi rendelőintézet beruházásában 
jelentkező többletkiadások felelősei 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a Szakorvosi rendelőintézet beruházásában 
jelentkező többletkiadások felelősei című előterjesztést, az elhangzottak alapján megállapítja, 
hogy a többletkiadásokért a felelősség megállapítására nem kerül sor, a tájékoztatót 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A bizottság a beruházással kapcsolatban 
készült táblázatot kéri a testületi ülésig e-mail-en eljuttatni.  
 
Határidő: 2011. szeptember 28.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
/Vass Imre a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja visszajött a terembe, jelen van 5 fő a 
bizottságból/ 
 
 
8./ Napirend: 
     Központi ügyelet közbeszerzése 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az elmúlt testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a központi háziorvosi ügyelet helyi irányítás 
alatt működne. Az előterjesztésben felháborítónak tartom ami le van írva, de jogszabály ellen 
nem tudunk mit tenni, nevetséges, hogy mit kell közbeszereztetnünk. Értetlenül állok, hiába 
van itt levezetve. Kérdésem, ha a törvény azt írja elő, hogy közbeszerzési eljárást kell kiírni, 
akkor tulajdonképpen az orvosokat közbeszereztetjük? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
A feladat ellátását, azt kell közbeszereztetnünk, amit egy szolgáltató el tudna látni. Ez egy 
összefüggő feladatok összessége. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Ha van olyan cég Magyarországon, aki ezt a feladatot egyben el tudja látni, akkor már köteles 
az üzemeltetőnek a közbeszerzési eljárást kiírni. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az orvosi ügyelet kötelező feladat, amit nem tudok elképzelni, hogy meg kell 
közbeszereztetni. A másik kérdésem, akkor miért nem hirdetjük meg a szakrendelő 
üzemeltetését? Ugyanis annak az üzemeltetését is el tudná látni olyan más is. A másik dolog 
pedig az, hogy az ügyeletet finanszírozása 4 település között történik.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
Teljesen független ettől, hogy hányan fizetik a kiadásait.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Megnézte ezt hozzáértő szakember? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
Igen, a közbeszerzési szakértővel át lett futtatva.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Meg kellene kérdezni olyan önkormányzatokat, ahol működik ügyelet, hogy ők hogyan járnak 
el.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
Egy lehetőséget mondott az ügyvéd úr, a Kbt.-nek jelentős változásai lesznek hamarosan, nem 
tudjuk még az értékhatárokat, ezért azt javasolta, hogy kössük átmeneti időre, rövidebb 
időszakokra, ugyanis azt az időszakot nézi az összeszámításnál, amikor a szerződést 
megkötjük.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kérdésem, hogy Dunavecse Város Önkormányzata indulhat-e ezen az eljáráson? 
 
Aranyi János Gábor képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság külső tagja 
Azt is ki lehetne deríteni, hogy megyén belül hány önkormányzat üzemelteti saját maga az 
ügyeletet. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
 Javaslom, hogy a gazdasági vezető által elmondottak szerint üzemeltessük tovább a 
szakrendelőt az elkövetkező hónapokban. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
Azt is elmondta az ügyvéd úr, hogy ő még nem hallott ilyenről, hogy ennyi féle szakrendelést 
összefogna egy vállalkozás és tudna biztosítani. Valószínűleg az összeszámítási szabályok 
alól mentes, amiatt.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Nézzük meg más önkormányzatnál, hogy hogyan csinálják.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért azzal egyet, hogy a 
szerződés lejártát követően a szerződések 4 hónapra megkötésre kerüljenek és közben Jegyző 
Asszony és Polgármester úr tájékozódjon arról, hogy más településeken hogyan működtetik. 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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18/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
Központi ügyelet közbeszerzése 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a központi ügyelet közbeszerzése című előterjesztést 
és a következő véleményt fogalmazták meg, melyet a képviselő-testület számára elfogadásra 
javasolnak: 
A központi háziorvosi ügyelet szerződésének lejártát követően a szerződések 4 hónapra 
megkötésre kerüljenek. Felkéri a bizottság Jegyző Asszonyt és Polgármester urat, hogy 
tájékozódjon arról, hogy más településeken hogyan működtetik az orvosi ügyeletet.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
9./ Napirend: 
    Gázenergia közbeszerzése 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás 2011. június 30. napjával lejárt, ajánlat 
hiányában sikertelenül zárult le. Mivel az eljárás sikertelen volt, így új közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. Javaslom, hogy a kritériumok felülvizsgálata miatt ne fogadjuk el. 
 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
Gázenergia közbeszerzése 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a gázenergia közbeszerzése című előterjesztést és 
úgy határoz, hogy a kritériumok felülvizsgálata miatt nem javasolja a közbeszerzés 
lebonyolítását. 
  
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
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10./ Napirend: 
       ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében megfogalmazottak szerint az 
önkormányzat a 2011. évre tervezett működési célú hiányát a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján az 
ÖNHIKI támogatás igénybevételével kívánja fedezni. Mivel az 1. ütemben beadott 
pályázatunk sikertelen volt, így ebben az évben lehetőségünk van beadni a pályázatot még 
egy alkalommal, novemberi határidővel a 3. ütemben. Javaslom a pályázat benyújtását. 
 
Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a 
javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
ÖNHIKI pályázat benyújtása (3. ütem) 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a 2011. évi ÖNHIKI pályázat benyújtásának 
előterjesztését és úgy határoz, hogy javasolja a pályázat benyújtását a képviselő-testület 
számára elfogadni. 
  
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
11./ Napirend: 
       Munkabér hitel megújítása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az önkormányzat havi bérkifizetéseit biztosító munkabérhitel igénybevételének feltételei 
megváltoztak az OTP Bank tájékoztatása alapján. A szerződés 2011. október 10-én lejár, így 
annak újbóli felvételérők a képviselő-testületnek szükséges döntenie. A hitel fenntartása jelen 
helyzetben is minimálisan szükséges a havi rendszerességű, pontos, zökkenőmentes 
bérkifizetéshez.  Javaslom a munkabér hitel megújítását.  
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Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a 
javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
Munkabér hitel megújítása 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a munkabér hitel megújítása című előterjesztést és 
úgy határoz, hogy javasolja a munkabér hitel megújítását képviselő-testület számára 
elfogadni. 
  
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
12./ Napirend: 
       Folyószámla hitel megújítása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az önkormányzat likviditását biztosító folyószámlahitel futamideje 2011. szeptember 30. 
nappal lejár. A 40.000 eFt keretösszegű hitel fenntartása jelen helyzetben is minimálisan 
szükséges a szállítói tartozások zökkenőmentes kiegyenlítéséhez. A hitelkeret további 
fenntartásához szükséges, hogy a képviselő-testület erről határozattal döntsön. Javaslom a 
folyószámla hitel megújítását. 
 
 Elnök asszony megkérdezi az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a 
javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét az Összevont Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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22/2011. (IX.21.) számú Összevont biz.hat. 
Folyószámla hitel megújítása 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Összevont bizottság megtárgyalta a folyószámla hitel megújítása című előterjesztést és 
úgy határoz, hogy javasolja a 40.000 eFt. keretösszegű folyószámla hitel megújítását 
képviselő-testület számára elfogadni. 
  
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vasaji László Arnold képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
- Halászné Kovács Éva képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
Az összevont bizottsági ülésen több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, az ülés bezárásra 
került. 
 

Kmft. 
 
 
 
 
               Halászné Kovács Éva                                                Vasaji László 
                        Képviselő                                                               Képviselő 
 Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke                   Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 


