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Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
Halászné Kovács Éva a bizottság elnöke, Banyári István, Vasaji László Arnold képviselők, 
Erdélyi László külső bizottsági tag, Matula Jánosné képviselő asszony és Aranyi János Gábor 
képviselő úr 
 
Meghívottak: 
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, dr. Schindler Andrea c. főjegyző, 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, dr. Pándi Ottó intézményvezető 
 
Később érkezett: Vasaji László Arnold képviselő, bizottsági tag (16,30-tól)  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes. 
Javasolta, hogy a 2011. augusztus 31-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg és véleményezze a bizottság: 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának alakulásáról. 
2.) Tájékoztató az egyes adónemekről és azok alakulásáról, az adófizetési 

morál értékelése. 
3.) Költségvetési rendelet módosításának véleményezése 
4.) Központi háziorvosi ügyelet jövőbeni működése 
5.) Javaslat a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi  

                        Társulás és Intézményei Alapiratai módosítására 
       a) Javaslat az FKDM TKT KESZI alapító okiratának módosítására 
       b) Javaslat az FKDM TKT Egységes Pedagógiai szakszolgálat alapító  
                                 okiratának módosítására 

 
 

A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
  
1./ Napirend: 
    Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának alakulásáról 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kapott anyagból megállapítható, ha az összességet nézzük, akkor jól állunk. Időarányos a 
teljesítés mind a kiadás, mind a bevételi oldalon. Bizonyos szakfeladatoknál vannak eltérések, 
amelyeket meg kell beszélnünk. Javaslom, hogy a beszámolót – ahogyan szoktuk – lépésről, 
lépésre beszéljük meg. A szöveges beszámolóban ugyanazok a megállapítások voltak, 
kiemelésre kerültek azok a bér és egyéb kiadások, amik az elvárt célhoz képest megváltoztak, 
illetve a magyarázatot megkaptuk, így ezekre a későbbiekben a tételes vizsgálat során kell 
sort kerítenünk.  
 
Kérem, a bizottság tagjait, amennyiben a szöveges részhez van hozzáfűzni valója, tegyék 
meg.  
 
A bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény nem merült fel.  
 
Elnök asszony javasolja, hogy a bevételek vizsgálatával kezdjük meg az értékelést.  A 
bevételek időarányosan teljesültek, van egy-két olyan tétel, amelynél elmaradás tapasztalható, 
ezeknél szakfeladatonként kitérhetünk. Új elemként szerepel a függő bevételek sora, ahol 
azok a tételek szerepelnek, amelyek még nincsenek szakfeladatra bontva.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kérdésem a beruházás ÁFA-jának visszaigénylése kapcsán 23 milliós tételt találtam, erre 
kérek választ.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Az összeg 21.615 eFt a fordított ÁFA, könyveléstechnikai dolog, hogy be kell rögzíteni az 
egyebek közé is, így tudják lekönyvelni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az első intézmény a Petőfi Sándor Általános Iskola, megállapításom szerint időarányosan jól 
állnak. A szolgáltatás ellenértéke csökkent, a bérleti díj megfelelő. A bérleti díj a 
gimnáziummal összefügg, és ha jól értem, akkor ezen a soron még bevétel várható, így 
többletbevételük fog jelentkezni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A szolgáltatás ellenértéke azért csökkent mivel a sportcsarnoknál a bérleti díj nem arányos, 
évvégére fog realizálódni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése az iskola bevételeivel 
kapcsolatban? 
 
A bizottság tagjai részéről több kérdés nem hangzott el. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő intézmény a Százszorszép Óvoda, megállapítható, hogy mindenhol 
többletbevétel van. Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése az óvoda 
bevételeivel kapcsolatban? 
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A következő intézmény a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár, megállapítható, hogy a 
szolgáltatás ellenértéke elmarad az elvártól, valamint az összesített várt bevételhez is elmarad 
a bevételek összege.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Hasonló a magyarázat, mint a korábbi intézménynél, illetve ez a szolgáltatás a művelődési ház 
rendezvényeihez kapcsolódik.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tehát, ha a II. félévben nem lesz sok belépős rendezvényünk, akkor évvégére ezen a 
szakfeladaton nem fognak teljesülni a bevételek.  
Elnök asszony megkérdezi, hogy van-e valakinek az intézményi bevétellel kapcsolatban 
kérdése? 
 
 A bizottság tagjai részéről több kérdés nem hangzott el. 
 
A következő intézmény az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény, itt szintén a 
szolgáltatások ellenértékével van a gond, illetve elmaradás. Van olyan továbbszámlázott 
szolgáltatás, ahol viszont nem volt terv, ennek ellenére mégis elmaradás van. Eleve tudott 
volt, hogy az orvosi ügyelet miatt lesz bevétel, ezt tervezési hibának is érzem. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Úgy gondoltuk, hogy április, májustól nem fogunk bérleti díjat számlázni, még mindig nincs 
hivatalos működés, ezért tovább lett számlázva a bérleti díj.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Én az orvosi ügyeletről beszélek, ahol tudott volt, hogy környező önkormányzatoknak lesz 
befizetése, viszont nem lett tervezve bevétel.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A települések befizetései a működési célú pénzeszköz átvétel soron szerepelnek.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Akkor milyen tétel volt az orvosi ügyeletnél, ami ekkora összegű? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az orvosi ügyeletnél 1.220 eFt-ot hiányoltok, hogy nem lett betervezve. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Látható, hogy tervezési hiba történt, de a tény az, hogy több pénzünk van a kasszába. 
Alapjában a kiadást beterveztük a bevételt nem, az eredeti költségvetésünkhöz képest 1.220 
eFt megtakarítás keletkezett. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A bevételeknél a fordított ÁFA-t szeretném kiemelni, ha csak a táblázatot nézem, és nem 
látok mögé, akkor úgy jött le, mintha nyereséges lenne 8 millió forinttal, de ez nem így van. A 
fordított ÁFA miatt, ez az összeg kb. mínusz 11 millió forint.  
 
Kérdésem, hogy a bevételekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
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 A bizottság tagjai részéről több kérdés nem hangzott el. 
 
A következő intézmény a Polgármesteri Hivatal, észrevettem azt, hogy a lakóingatlan 
bérbeadásnál nem volt előirányzatunk a bevételi oldalon a továbbszámlázott szolgáltatásnál. 
A jövőben erre oda kell figyelni. Kérdésem, hogy a bevételekkel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése? 
 
 A bizottság tagjai részéről több kérdés nem hangzott el. 
 
Elnök asszony javasolja a bizottság tagjainak, hogy a kiadási oldal vizsgálatára térjenek át. A 
kiadási oldalon is megtörtént a teljesítés. Tudni kell, hogy a bérek vonatkozásában az I. félév 
több, nevezetesen – áthúzódik - egy hónappal. Összességében nézzük, a közüzemi díjaknál 
van, ami időarányos feletti teljesítés. Tudni kell, hogy itt is időarányos csúszás van, ott nem 
hat, hanem hét hónap van. Az átlagban 65 %-os kiadás az átlag 1 hónapot fedezi. A kiadási 
tételekre a szöveges beszámolóban magyarázatot kaptunk. Javaslom, hogy szintén 
intézményenként menjünk végig a kiadásokon. 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola kiadásainál látható, hogy a takarítónő betegsége miatt van a 
többlet, mivel helyettesítőt is alkalmazni kellett. Furcsa lehet, hogy van olyan tétel, ahol nincs 
kiadás, ez azért van, mert a tankönyvosztás most lesz, ezt időarányosan nem is lehetett volna 
bekalkulálni. Ezek a kiadások most fognak jelentkezni a második félévben.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Szeretném elmondani, hogy megbízási szerződéssel lett a helyettesítő alkalmazva erre a 
három hónapra, de ennek van megtakarítási oldala is. Tartós betegállomány esetén a TB 15 
nap után fizeti, másik soron a kiadásoknál ennek van ellenpontja.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A Százszorszép Óvoda a következő intézmény, kérdésem, hogy a munkaruházat a következő 
félévben kerül kifizetésre? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Igen, mivel ott fog lejárni a kihordási idő.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy a kiadásokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
 
A bizottság tagjai részéről több kérdés nem hangzott el. 
 
/Vasaji László Arnold bizottsági tag megérkezett, jelen van 4 fő bizottsági tag/ 
 
Elnök asszony 
A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtárnál az általánosságokon kívül egyéb üzemelő 
fenntartási költségek maradtak el, de ez azért, mert a nagyobb rendezvények a II. félév során 
kerülnek megrendezésre, nevezetesen a Hídi-fesztivál és a Szent István nap.  
 
Elnök asszony megkérdezi, hogy a kiadásokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
 
A bizottság tagjai részéről több kérdés nem hangzott el. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény kiadásainál egy kicsit furcsa lehet, hogy az 
illetményeknél terveztünk 627 eFt-ot és 40 eFt kiadás történt.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Az egyik gépkocsivezető végkielégítése az alapilletmény sorra lett tervezve, és mivel ő is 
megszűnt dolgozó, ezért a felmentési bére a külső személyi juttatásokon teljesült, itt sor 
elcsúszás van.  
 
Elnök asszony megkérdezi, hogy a szakrendelő kiadásaival kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése? 
 
A bizottság tagjai részéről több kérdés nem hangzott el. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainál láthatjuk, hogy a szakfeladatnál nagyon sok minden 
jelenik meg, ehhez hozzákapcsolódnak a kiegészítő táblák is. Ez egyik táblázatot én kértem, 
hogy töltsük fel, hogy lássuk, hogy a támogatásokkal hogyan állunk, a működési bevételek és 
kiadások összehasonlítását beszámoló táblázatot az alpolgármester úr.   
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Ez az adat a jelen állapotot mutatja, tehát nem féléves adat.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megjegyezni kívánom, hogy hiányoltam, hogy az első félévben nem kért senki sem fiatal 
házasok támogatását.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A működési bevétel táblázatnál, ha arányosítsuk a bevételeket a kiadásokhoz és azt, hogy az 
önkormányzatnak mennyi pénzt kell a működéshez tennie, azt kell mondjam, hogy meglepő 
módon a szakrendelő kerül a legkevesebbe, mivel 10 %-ot kell hozzárakni a működéshez, míg 
más intézményeknél ez 40 % fölött van.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ilyen alapon nem lehet összehasonlítani a többi intézménnyel. Ugyanis a többi intézményben 
nagyon kevés olyan ellátott van, aki nem helyi lakos. A szakrendelő viszont nemcsak helyi 
érdekeket képvisel, hanem a környező települését is.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Meg kell említeni azt a tényt, hogy az óvoda a legspórolósabb intézmény, mert a tervezett 
kiadásainak a 42 %-a teljesült. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Az óvoda és az iskola alapfeladatot ellátó intézmény, míg a szakrendelő vállalt feladat. Az 
iskolai többletfelhasználásba benne van, hogy rendkívül kevés a gyerek, ha több lenne, akkor 
több lenne a finanszírozás is. Az óvodába nagyobb a kihasználtság. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Figyelembe kell viszont venni, hogy a szakrendelőbe a fővárosból és nagyon sok településről 
jön beteg, míg a vecsei iskola nem szerez más településről tanulókat.  
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Vörös Sándor polgármester 
A lényeg az, hogy az intézményeink közül mind az elvárt határok mentén gazdálkodott, 
reméljük, hogy ez évvégéig ki is tart.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Szeretném megköszönni a gazdálkodási csoportvezetőnek a munkáját, mert közérthetően 
állította össze a beszámolót. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Összességében megállapítható, hogy minden intézmény és annak dolgozói megfelelőképpen 
odafigyeltek a kellő takarékosságra. A testületi ülésen az intézményvezetőkön keresztül a 
dolgozók felé közvetíthetjük, emellett elfogadásra javaslom a költségvetés I. félévi 
gazdálkodásáról készült beszámolót.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
59/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Beszámoló az önkormányzat I. félévi 
gazdálkodásának alakulásáról  
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat I. félévi 
gazdálkodásának alakulásáról készült beszámolót és azt a képviselő-testület számára 
elfogadásra javasolja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
2./ Napirend: 
     Tájékoztató az egyes adónemekről és azok alakulásáról, az adófizetési morál értékelése 

 

 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az anyag kézhezvétele után több kérdést is feltettem az adócsoportnak, melyeket szeretnék a 
bizottság tagjai részére elmondani. A beszámoló adatai 2011. augusztus 11-eiek, ezért 
eltérnek a költségvetési beszámolótól. Furcsa volt számomra, hogy van olyan az 
előterjesztésben, hogy évvégén nem esedékes hátralék. Mint kiderült ez csak egy technikai 
dolog, mivel a számítógép programja így hozza ki. A kommunális adónál kimutatásra került 
2010. évben a hátralék összege, tapasztalatból mondom, hogy ők mindent megtesznek azért, 
hogy behajtásra kerüljön a tartozás. Ennek ellenére a kérdésem arra vonatkozott, hogy ebből a 
2010. évi hátralékból mennyi az, ami jelenleg megvan, mert ez a kimutatásból nem derül ki, 
illetve az látszik, hogy jelenleg mekkora a hátralék. Ez az összeg 1.600 eFt., amely a tavalyi 
évből áthúzódó hátralék. Az említett adónál más észrevételem nincs, megkérdezem a 
bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdésük? 
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A bizottság tagjai részéről az iparűzési adóval kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az iparűzési adónál tudjuk, hogy a végelszámolás később történik meg, a 7.029 eFt-ból a 
bevallások alapján az elszámolás után a hátralék 5.074 eFt-ra tehető, ebből 2.500 körüli az-az 
összeg, amely egy kicsit torzítja a képet, mivel egy vállalkozónak más időpontban történik a 
bevallása.  Megkérdezem a bizottság tagjaitól, hogy van-e az iparűzési adóval kapcsolatban 
kérdés? 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Észrevételt szeretnék mondani: az adózási fegyelemhez hozzátartozik, hogy a kommunális 
adónál milyen módon jelentik be az ingatlanjainkat, az iparűzési adónál azt, hogy nekik 
milyen tényleges befizetni valójuk van. Elmondhatom, hogy 2009. óta ez nem rendeződött,  
ezzel küszködünk, igyekszünk ezen javítani. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kolleganőknek nagyon jó volt az a kezdeményezésük, hogy térképek és egyebek alapján 
megvizsgálták a még lehetséges bevételi forrásokat. Tájékoztató alapján folyamatosan jönnek 
is a bevallások, nevezetesen ezek az üdülő jellegű telkek, ahol építmény van a telken.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Az iparűzési adó bevallásának valamilyen szinten történő ellenőrzésére került-e sor az elmúlt 
években? Arra gondolok, hogy a bevallás mennyire megalapozott.  
 
Krepsz Józsefné adóügyi munkatárs 
Ahhoz, hogy egy ellenőrzést lefolytassunk adóellenőri végzettség szükséges. 
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Az APEH-től is van lekérdezési lehetőség, én tartok attól, hogy nagyon sokan ezzel 
visszaélnek. Köztudott, hogy az APEH-től tartanak a vállalkozók, míg az önkormányzattól 
nem.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A mérlegek hozzáférhetőek, ez segítséget is jelentene. Korábban már beszéltünk a 
városunkban illegálisan üzemelő gumisműhelyről, tíz éve adó befizetése nélkül 
tevékenykedik. Én ebben az ügyben jóval nagyobb keménységet várnék el, egy vállalkozó 
felépít egy telephelyet, semmiféle engedélye nincs és semmit nem lép az önkormányzat évek 
óta.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Kérdésem, hogy lehet-e a hátralékos adózóktól a tartozást úgy behajtani, hogy dolgoztassuk le 
őket? Több vállalkozó is volt, aki nekem ezt felvetette.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt gondolom, hogy ennek meg van a veszélye.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Meg kell vizsgálni a felvetéssel kapcsolatban a lehetőségeket.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy bízzuk meg a jegyző asszonyt azzal, hogy ennek a lehetőségei után nézzen és 
tájékoztassa a testületet. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Szeretném kérni a Jegyző asszonytól, hogy szigorúan lépjen fel a gumisműhely tulajdonosa 
ellen, annak érdekében, hogy hivatalosan működjön a vállalkozás.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A gépjárműadónál jól alakulnak a számok, próbálják felderíteni. Az a baj, hogy nagyon sok 
olyan gépjármű van, ami már nincs is forgalomba, így a tartozás is behajthatatlan, de mint 
ahogy leírták mindent megtesznek, hogy megpróbálják behajtani.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy van-e kapcsolat a szociális ügyintéző és az adócsoport között? 
 
Krizsics Etelka adóügyi munkatárs 
Nincs a kettő összevezetve, de még letiltani se tudom, mert a jövedelme az ügyfélnek nem éri 
el a mindenkori nyugdíj minimálbért.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha nem fizeti a gépjárműadót, akkor ki lehet vonattatni? 
 
Krizsics Etelka adóügyi munkatárs 
Abban az esetben igen, ha a nevén van. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Erre az a felvetésem, hogy rendszám és névszerint kell egy listát készíteni azokról, akik nem 
fizetik be az adót és a kunszentmiklósi rendőrkapitányság kapitányának meg kell küldeni. Így 
ezt rövidre lehet zárni.  
 
Krepsz Józsefné adóügyi munkatárs 
Annyira fifikásak az ügyfelek, tudják a törvényt, hogy 1 évi adótartozás után lehet kivonatni a 
gépjárművet és csak azt az autót lehet kivonatni, amelyiknél az adótartozás fennáll. Ha az 
ügyfélnek megvan az egy évi adótartozása, de eladja évvégén az autót, következő évben új 
autója van, akkor azt az autót már nem vonatathatom ki a forgalomból.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A tartozást rá lehet terheltetni az ingatlanára.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Igen, de ez is költséges és nagyon hosszadalmas folyamat.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Erre a célra nagyon szívesek megszavaznék egy összeget. 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslatom az, hogy a kolleganők ezt gyűjtsék ki, akkor látjuk ténylegesen, hogy mennyi 
tételről van szó. Felállítunk egy rangsort különböző szempont szerint és apránként elkezdjük a 
terheléseket megtenni.  
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én is úgy látom, ha nincs következménye a tartozás behajtásának, akkor többen is kedvet 
kapnak hozzá.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az adók módjára történő köztartozások behajtásánál a helyi önkormányzatot azok a tételek 
érintik ebből a követelés összegből, amire be fog folyni. Azok a tételek, amelyekkel csak 
munka van, de nem ide folyik be a bevétel, az nem érdekel bennünket. Az információ szerint 
a fennálló hátralék 25-30 %-a az, ami bevételként jelentkezik a többi mind elmegy utalásra. 
Ezzel sok munka van az, tény. 
 
Krepsz Józsefné adóügyi munkatárs 
Sajnos nem áll arányban a bevétel a beléje fektetett munkával.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem tetszett, hogy az előző testület 
megszavazta, hogy a szabálysértési ügyeket a kistérség végezze. Úgy gondolom, hogy amit 
vissza lehet venni, vissza kell ide hozni. Ez a későbbiek folyamán a járások szempontjából 
sem mellékes szempont. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az adóhátralékot tekintve 20 millió forint az-az összeg, ami tartozásként jelentkezik, ha ez 
nem lenne nem fájna a fejünk. Ez egy meghatározó összeg. Mennyi ebből a behajtható? 
 
Krepsz Józsefné adóügyi munkatárs 
Körülbelül a fele.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Hogyan lehetne meggyorsítani a folyamatot? 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Gyorsítani nem lehet.  
 
Krepsz Józsefné adóügyi munkatárs 
A kommunális adónál nagyon sok a 3.000 Ft-os tartozás, a kintlévőség nagyon sok tételből 
áll. Ahhoz, hogy a végrehajtási eljárásokat is el lehessen kezdeni, ahhoz mindenkit egyenként, 
tértivevényes felszólító levéllel, határidők betartásával, munkahely és bankszámla 
keresésével.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én nem a kistételekre gondoltam, hanem azokra, akik nagyobb összeggel tartoznak és be 
tudnák fizetni, ha meg lenne szorongatva.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Az a legnagyobb gond, hogy még ott sem tartunk, hogy a bevallást megtegye az ügyfél. 
Nekem már van egy tervem, hogy mit kellene csinálni, csak nagyon sok féle szakterület van, 
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szeretném átlátni a dolgokat. Meg fogom tenni az előterjesztésemet, úgy fogom felállítani a 
fontossági sorrendet, hogy először a bevételek növekedésére kerül a hangsúlyt. 
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Itt nem is az idő, hanem az egésznek a hatékonyságán van a hangsúly.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom a tájékoztató elfogadását a testület felé, egy olyan kiegészítéssel, hogy megbízzuk a 
Jegyző asszonyt annak kidolgozásával, hogy milyen lehetőség van az egyes adónemeknél 
keletkezett hátralékok behajtására. 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Engedjék meg, hogy kidolgozhassak és beterjeszthessek egy javaslatot, hogy milyen 
sorrendbe lássunk neki az említett problémák megoldásának. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy arra bízzuk meg a jegyző asszonyt, hogy dolgozza ki, hogy milyen lehetőség 
van a bevétel növelésére, a hátralékok behajtásának meggyorsítása és hatékonysága 
érdekében.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy milyen határidőt állapítsunk meg a kidolgozásra? 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Próbáltam rá utalni, hogy nagyon sok szakterület van és több helyen látok problémát. Nekem 
olyan előterjesztést kell készítenem, melyben mindegyik problémára van valamilyen 
javaslatom. A testület feladata az lesz, hogy kiválasztja, illetve sorrendbe állítsa az intézkedési 
javaslatokat. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Mindenképpen az első helyre kerüljön a bevétel növelése. A másik dolgok, amit már 
felvetettem, hogy vissza kell szereznünk a szabálysértési ügyintézést és azokat a feladatokat, 
melyeket átadtunk a kistérségnek.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ennél az ügyintézésnél azt kell feltárni, hogy megéri-e, mert nem biztos, hogy megéri az 
elvégzett munka és vele szemben álló bevétel.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Itt összetettebb a szabálysértési probléma, erre majd vissza fogunk térni, a mezőőri 
szolgálatról van szó. Sajnos Dunavecsén nincs szabálysértési feljelentés. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A szabálysértési eljárásnak nem anyagi oldala van, a kunszentmiklósi építésügyi hatóság meg 
se kérdez bennünket az építési engedélyek kiadásának ügyében. Teljesen a mi érdekeinkkel 
ellentétesen, tiltakozásunk ellenére kerülnek kiadásra az engedélyek, csak akkor 
szembeszülünk vele, mikor már áll a ház.  
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan eljárási szabályok, melyektől nem térhet el.  
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A testületi határozat ellenére azért nem raktuk fel a nyomkövető rendszert, mert január 1-jétől 
a mezőőrök úgy dolgoznak, ahogy akarnak. Nekem a következő javaslatom az lesz, hogy meg 
kell szüntetni. 
 
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
A mezőőri rendeletben konkrétan le kell írni, hogy mi a dolga, jogszabályi hivatkozással. 
Olyan munkaköri leírást kell készíteni számukra, amelyben le van írva az, amit elvárunk 
tőlük. Sőt én ki is egészíteném azokkal a dolgokkal, amely azt fogja eredményezni, hogy a 
szabálysértési feljelentést meg tudja tenni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Több nagygazda, sőt a Mezőgazdasági Rt. is be fogja terjeszteni, hogy szüntessük meg a 
mezőőri szolgálatot, ahogy ez be fog érkezni, javasolni fogom a megszüntetést. Az a baj, 
hogy nem irányítja őket senki.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Született egy határozat arról, hogy ezt a járőr irányítórendszert béreljük, de nem lett 
felszerelve. Ha fel lett volna szerelve, akkor látható lett volna a mozgásuk.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ez a járőrirányító rendszer úgy működik, hogy van egy szolgálatvezénylés. Kijelenthető, hogy 
évek óta ennek a két embernek nincsen főnöke.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Hozzám ezzel kapcsolatban senki nem fordult panasszal.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Nekem ezzel az a problémám, hogy havi 400 ezer forintunkba vannak, és nem csinálnak 
semmit.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy a mezőőri szolgálat problémáját a későbbiek folyamán beszéljük meg. A 
napirenddel kapcsolatban megkérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
60/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Tájékoztató az egyes adónemekről és azok 
alakulásáról, az adófizetési morál értékelése 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta az egyes adónemek és azok alakulásáról, 
az adófizetési morál értékeléséről készített beszámolót és azt a képviselő-testület számára 
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elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Jegyző asszonyt bízza meg a testület arra. 
hogy dolgozza ki, milyen lehetőség van a bevétel növelésére, a hátralékok behajtásának 
meggyorsítása és hatékonysága érdekében.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
3./ Napirend: 
     Költségvetési rendelet módosításának véleményezése 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A költségvetési rendelet módosítására a központi és egyéb korrekciós tételek tartoznak. Ami 
váratlan és pozitív volt a normatív elszámolás kapcsán, hogy 4.383 eFt érkezett az előző évi 
véglegesített normatíva elszámolások alapján. Ez az összeg a hitelösszegünket csökkentené. A 
következő pont, ami szerepel benne azt mi döntöttük el a korábbi testületi ülésen, hogy 
milyen megtakarításokat kívánunk eszközölni és ez annak a kidolgozását tartalmazta. Ami 
nekem szemet szúrt, az a 20 millió forintos tétel, de kiderült, hogy ez csak egy technikai oda-
vissza javítgatás.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Év elején, ami betervezésre került 21 MFt tartalékként, ez tulajdonképpen az előző évről 
áthozott hitelnek az idei évre történő kifizetésére lett beállítva, mint kiadási tartalék és ez 
annak a rendezése.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Megkérdezem a bizottság 
tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
61/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Költségvetési rendelet módosítása (2) 
 

            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat költségvetési 
rendeletének 2. módosításáról készült előterjesztést és azt a képviselő-testület számára 
elfogadásra javasolja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
4./ Napirend: 
     Központi háziorvosi ügyelet jövőbeni működése 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A költségkalkulációval kapcsolatban olyan kérdésem volt a gazdasági vezetőhöz, hogy az 
ügyeletbe részt vevő orvosok vállalkozók lesznek-e, beszámláznak-e vagy valakinek 
bérjellegű megbízási szerződéssel kell-e fizetnünk. A másik kérdésem az volt, hogy mennyit 
fizettek a környező önkormányzatok, mint kiderült van olyan tartozásuk, ami az előző évet 
érinti és még nem került befizetésre.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Ez az összeg 3-4 millió forint körüli, mindegyik önkormányzat egy résszel adós még, az idei 
évet fizetik.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kimutatásban az ügyeletvezető bére is benne szerepelt és valamikor elhangzott, hogy a 
műtétek idejére 1 napot kér, ezzel szemben vállalja az ügyeletvezetését. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A fül-orr-gégészet szakrendeléséről volt szó cserébe.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A következő javaslatom van, amit ügyeletben részt vesz, azt kiszámlázza. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kimutatott különbözetből a ránk eső rész 4 millió forint, a kérdésem az volt, hogy a 
környező önkormányzatokkal a lehetőség tárgyalásra került-e, ezt vállalják-e, ők mit 
szeretnének, hogy helyi szinten vagy pályázat útján legyen ellátva? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Volt egyeztetés ezzel kapcsolatban, ahol a fővezérvonal az volt, hogy nekik egyetlen igényük 
van, hogy hasonló szisztémával működjön az ellátás, mint most, itt a megszervezésre 
gondolnak, fő szempont viszont az volt, hogy a lakosságarányos rész ne változzon. Kérés az 
volt, hogy ha mi eldöntjük, hogy mit szeretnénk, akkor utána a döntésről tájékoztassam a 
másik három település polgármesterét.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha az összeget nézzük, akkor 1-2 millió forint az eltérés. Nekem az a véleményem, hogy 
mindenképpen saját kézbe kell venni, hogy az új rendelőbe idegenek ne sáfárkodjanak.  
 
dr. Pándi Ottó az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője 
Az elnök asszony kérdésére válaszolva elmondanám, hogy mindenki vállalkozó lenne, ezt 
mindenki vállalná is. Az üzemanyag költsége benne van a karbantartás, veszélyes hulladék, 
mosás, gyógyszer kategóriába. Ez egy durva kalkuláció, az alapján, hogy eddig milyen 
költségek merültek fel, ebbe gyakorlatilag az autónak a karbantartása, szerelése is bele van 
kalkulálva. Ami nem volt benne az előterjesztésben az a telefon beszerzésének kérdése, mivel 
mindenképpen szükség lenne kettő készülékre, hogy a sofőr elérhető legyen. A munkaköri 
leírásomba a keddi kiesés miatt pótolva az órákat meg van a többi napokon. Az ügyeletvezetői 
óradíjat - le is írtam – úgy képzelem, hogy mivel nem lesz különösebb gond a szervezéssel, ez 
az-az összeg, amire gondoltam, csak kevesebbe kerülhet. Persze azon nagyon sok múlik, hogy 
mi történik az egészségügyben. Konkrétan arra gondolok, hogy ha máshol könnyebben meg 
tudják, akkor nagyon nehéz lesz az orvosokkal, mert más valahol fognak ügyeletet vállalni. 
Több kollegával is beszéltem, ők jelezték, hogy béremelést szeretnének. Egy részről úgy 
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érzem, hogy ez jogos, de alaphelyzetben ez nekem nem a legfőbb szempontom. Azt 
gondolom, hogy mindig vannak problémás napok, mindig van kimaradó, azt tartanám, amit 
nem tudunk másként megoldani. Olyan szerződésük lesz, melyet bármikor felbonthatnak, 
ezért erre lenne ez megoldás.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kérdésem, hogy mennyivel kellett kiegészíteni a mi részünket? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A mi részünk 4-6 millió forint között mozgott az elmúlt évben. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kijelenthető, hogy nagyságrendben arról az összegről beszélünk, amely az anyagban benne 
van.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy vegyük vissza a központi háziorvosi ügyelet ellátását. Ennek több oka is van, 
vagyonvédelmi szempontok is szerepet játszanak, ne felejtsük el, hogy történt idén olyan eset 
is, hogy pénteken délután öt órakor még nem volt ügyelet. Ha a miénk a feladat, akkor a 
főorvos úr irányításával lényegesen másként alakulna. Ha a költségek nőnek még az is 
normális lenne, hiszen megváltoztak a körülmények, hiszen lényesen magasabb színvonalú 
lett az ellátás, itt a környezetet is figyelembe kell venni.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Egy korábbi probléma miatt kérdezem, hogy mindenki vállalkozó lesz? 
 
dr. Pándi Ottó az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője 
Mindenkivel beszéltem, orvossal, nővérrel, gépjárművezetővel és vállalják, hogy 
vállalkozóként dolgoznak.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Munkajog szempontjából a vállalkozási szerződés és a megbízási szerződés a gépkocsivezető 
esetében, de gondolom a másik két esetben is bújtatott munkaviszonynak felel meg. Erre 
korábban, az eset kapcsán az ügyvéd úr hívta fel a figyelmünket.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én keveslem az asszisztensi óradíjat, nyomott óradíj az 550 Ft, nagyon kevés. Erre az lenne a 
megoldás, ha az orvos alkalmazná a nővért.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ez a kalkuláció arra volt jó, hogy azt fel tudjuk mérni, hogy többe kerül-e nekünk, mint 
korábban, annak a döntését segíti elő, hogy saját magunk csináljuk vagy érdemes pályáztatni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Javaslom, hogy a kék lámpa vizsgáztatását nem kell erőltetni. 
 
dr. Pándi Ottó az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője 
Utána kell néznem a jogi szabályozásnak, hogy van-e egyáltalán. Elviekben nincs, a 
háziorvosi ügyelet nem sürgősségi. Sürgős, azonnali esetben a mentőket kell hívni.  
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Plusz költséggel jár a kék lámpa használata és ez kiterjed az alkalmazásra is, ezért nem 
javaslom.  
 
dr. Pándi Ottó az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője 
Ennél hatékonyabban nem csinálná senki, mintha helyben ellátnánk az ügyeletet.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy amennyiben a főorvos úr úgy látja, hogy járható út fogadjuk el a javaslatát.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az ügyeletvezető díjazásával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy akkor várjunk el 
minőségi munkát, ha megfizetjük.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Összefoglalom az elhangzottakat, a benyújtott adatok és a kapott információk alapján többen 
egyetértünk abban, hogy a jövőben ne írunk ki pályázatot, hanem helyi szervezésben lássuk el 
ezt a feladatot. Ebben az évben két hónapot érint, a jövő évi költségvetés összeállításánál kell 
megállapítani a díjakat.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
62/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Központi háziorvosi ügyelet jövőbeni működése  
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a központi háziorvosi ügyelet jövőbeni 
működéséről szóló előterjesztést és javasolja, hogy helyi szervezésben lássuk el a központi 
háziorvosi ügyelet jövőbeni működtetését 2011. november 1-jétől. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
5./ Napirend: 
     Javaslat a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi  

     Társulás és Intézményei Alapiratai módosítására 

     a) Javaslat az FKDM TKT KESZI alapító okiratának módosítására 

        
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A KESZI alapellátási ágazat tekintetében működési engedély módosítását szükséges 
benyújtani a nyitva álló helyiségek címének megváltozása miatt, amely Apostagot és 
Szalkszentmárton községet érinti. Az oktatási bizottság is tárgyalta a napirendet, az ülésen 
elhangzott, hogy a bizottság a Polgármester urat és a Jegyző Asszonyt bízza meg, hogy 
tárgyaljon a kistérséggel a megküldött szabályoknak a véglegesítése, pontosítása, 
egyértelművé tevése érdekében.  
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Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a KESZI alapító okiratának 
módosításával? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
63/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat az FKDM TKT KESZI alapító  
okiratának módosítására 
 
            H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság úgy határoz, hogy az FKDM TKT KESZI alapellátási 
ágazat tekintetében működési engedély módosítása szükséges, ehhez alapító okiratát a nyitva 
álló helyiségek címeinek megváltozását javasolja a képviselő-testület számára elfogadni az 
alábbiak szerint: 
  

Apostag, Széchenyi u. 1. helyett Apostag Kossuth L. u. 1.,  
Szalkszentmárton Jókai u. 2. helyett Szalkszentmárton Petőfi tér 17. címekre 
módosulnak. 

 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
    b) Javaslat az FKDM TKT Egységes Pedagógiai szakszolgálat alapító okiratának  

        módosítására 

 
 

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A pedagógia szakszolgálat alapító okiratának módosítását az FKDMTKT EPSZ létrehozása és 
a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során a normatívák leigénylésének módja 
miatt szükséges meghatározni. Az EPSZ alapításának dátumát 2011. szeptember 1-jei 
időpontra szükséges javítani, ezáltal az első 8 hónapra Kunszentmiklós város Önkormányzata 
igényelné a normatívát, a következő 4 hónapra pedig a Társulás lenne a normatíva igénylésére 
a jogosult. Javaslom a TKT Egységes pedagógiai szakszolgálat alapító okiratának 
módosítását. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a KESZI alapító okiratának 
módosításával? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
64/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat az FKDM TKT Egységes Pedagógiai szakszolgálat  
alapító okiratának módosítására 
 
            H a t á r o z a t 
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1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság az FKDM TKT Egységes pedagógiai szakszolgálat  
alapító okiratának módosítását elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
A bizottsági ülésen több napirend nem volt, elnök asszony megköszönte a jelenlévők 
aktivitását, majd az ülést bezárta.  
 
 

Kmft. 
 

 
      Halászné Kovács Éva 

                                                                    képviselő 
                                    Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
 


