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Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
Halászné Kovács Éva a bizottság elnöke, Banyári István, Vasaji László Arnold képviselők, a 
bizottsági tagok, Erdélyi László külső bizottsági tag, Matula Jánosné képviselő 
 
Meghívottak: 
Vörös Sándor polgármester, Kovács Éva jegyző asszony, Kovács Péter alpolgármester, Ginál 
Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, minden 
tagja jelen van.  
Javasolta, hogy a 2011. január 25-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat tárgyalja 
meg és véleményezze a bizottság: 
 

1.) A helyi civil szervezetek beszámolója (tájékoztatója) tevékenységükről, a kapott 
támogatások felhasználásáról  

2.) KESZI alapító okirata 
3.) Duna Településszövetség tagdíja 
4.) Teljesítmény után járó részesedéssel kapcsolatos kérelem 
5.) Köztisztviselők Cafetéria juttatása 
6.) DAOP hitelfelvételhez könyvvizsgálói jelentés 
7.) Okmányiroda önállóságának kezdeményezése, valamint a fennálló tartozásra 

részletfizetési kérelem benyújtása 
8.) Piac üzemeltetésére pályázat kiírása 
9.) Ingatlan felajánlás megvételre 

           10) A bizottság ügyrendjének módosítása 
 11) Iparűzési adó rendelet módosítása 
            12) Lakosság információnövelésének lehetőségei (Dunamellék) 
            13) Jogtanácsos foglalkoztatása 
            14) Törvényességi észrevételre intézkedés 
 
 
A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 
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1./ Napirend: 
    A helyi civil szervezetek beszámolója (tájékoztatója) a tevékenységükről, a kapott  
    támogatások felhasználásáról  
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Mindenki megkapta a beszámolókat és az összesített kimutatást. Városunk életében úgy 
hiszem mindannyian elismerhetjük, hogy nagyon fontos szerepet játszanak a civil szerveztek. 
A munkájukkal, összetartozásukkal példát mutatnak és az ünnepségeinket, rendezvényeinket 
is színesítik és jó hírünket viszik tovább. Az elszámolásból kitűnik, hogy a Sportegyesület 
még számlákkal nem számolt el. A kiutalás a részükre a testületi határozatnak megfelelően 
történt.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A civil szervezetekkel kapcsolatos álláspontját az elnök asszonynak – osztom, de nincs 
mellette pénzügyi elszámolás. Kettő szervezet csak a kiadásaival számolt el a támogatási 
összeg nagyságáig.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A szervezeteknek a szabályzat szerint, csak azzal kell elszámolniuk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Úgy gondolom, vagy adjunk minden szervezetnek egységesen 100 ezer forintot. Ha pályázat 
alapján van, akkor meg kell nézni, hogy mennyi az össz költségvetése. Olyan érzése van az 
embernek, jó pár szervezet csak annyit költött, mint amennyit adtunk neki.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A szabályzatunkban nem kértünk ilyet.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A következő hónapban hogyan fogom ezt eldönteni, mi alapján? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A célokat fogják felsorolni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Tavasszal úgy ítéltétek oda, hogy volt egy össznépi költségvetés, ehhez mérten kaptak 
támogatást.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A pályázatába felsorolta a célokat arra, amit kér. Nem az egész szervezet működésének a 
pályázatát A szabályzathoz kell nézni, hogy mivel számol el. Az plusz, hogy ha valamelyik 
szervezet bemutatja az egészet. Egyébként magával a szabályzattal nekem gondjaim voltak, 
mert abba feltüntetett határidők, a most kiközölttel ellentétesek. A szabályzatba az van, hogy 
elszámolni január 31.-ig kell, a pályázat benyújtási határideje március 31.-e. Vagy a 
szabályzatunkat kell módosítani vagy másképp kell kérni a civilektől, tehát ha a szabályzat 
alapján kéred a civilektől – nem köteles.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Mivel 2010-ben volt egy érvényes szabályzatunk, a 2010. évre vonatkozó támogatásokat 
ennek tükrében bíráljuk és fogadjuk el, viszont a 2011. évre módosítsunk a szabályzaton úgy, 
hogy a felvetett problémák kiküszöbölhetők legyenek. A bizottság javasolja a testületi ülésen 
ennek a módosítását.   
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A Sportegyesületnek megvannak a számlái, azokról készült egy kimutatás de még nincsenek 
lemásolva. Ez a szerdai testületi ülésig meg fog történni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A civil szervezetek munkájáról az előbbiekben már beszéltem. A 2011. évi költségvetésünk 
még nem ismert, de azt hiszem, hogy mindannyiunknak cél lehet, hogy jövőben is 
támogassuk ezeknek, a szervezeteknek a működését és a továbbiakban is kérjük segítségüket 
a város életének fellendítésében. A pályázatok benyújtási határidejéről beszéltünk. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Úgy hiszem, hogy ezzel egy kicsit el vagyunk késve. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nem vagyunk elkésve, a testület hozhat holnap egy olyan határozatot, hogy módosítja a 
benyújtási határidőt február 15-ére. A másik probléma az, hogy vannak olyan civil 
szervezeteink, illetve egyesületeink, akik folyamatosan működnek, tehát nem rendezvényhez 
van kötve a működésük. Három civil szervezetről van szó: a Polgárőrségről a Tűzoltó 
Egyesületről és a Sportegyesületről. Örömteli hír, hogy a vecsei játékosok hazajönnek 
játszani, viszont ezeknek igazolási díjuk van, orvosi vizsgálat díjuk, amiket februárban be 
kellene fizetni. Javasolni szeretném, hogy részükre állapítsunk meg előleget a folyamatos 
működésük miatt. A Sportegyesületnek vannak a múlt évről kifizetetlen számlái – számomra 
érthetetlen módon – mert közel 200 ezer forint összegű számla nem lett kifizetve. Ez mellett a 
Sportegyesületnek a problémáját nehezíti, hogy az elmúlt félévben három alkalommal betörés 
volt.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a Bizottság tagja 
Egyetértek Polgármester úr javaslatával, saját magunkról állítanánk ki szegénységi 
bizonyítványt, ha ezeket a működőképes, de likviditási gondokkal küzdő civil szervezeteket 
nem támogatjuk. Mindenképpen le kell fektetni az előleg kifizetés feltételeit. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Az előző hozzászólásokhoz kapcsolódóan mondanám el, hogy pont ez a három szervezet volt 
a civil szervezetek közül, akikről azt az összegzést alakította ki az előző testület, hogy a 
költségvetésben valamennyi önkormányzattól kapott támogatása egy helyen, a civil 
szervezeteknek támogatásánál szerepeljen és ne legyen egyéb felhasználási lehetőségük.  
Itt különösen a nagy pályának a nyírási díja, az ottani alkalmazottnak a bére emelte ezt a 
költséget. Kértük, hogy ez mind egybe rendeződjön és ennek a kiadása a civil szervezeteknél 
jelenjen meg. Ugyanígy volt a Polgárőrség és a Tűzoltó Egyesület. A többi civil szervezetnél 
ilyen probléma nem vetődött fel. Úgyhogy én ilyen tekintetbe tudom elfogadni. A 
Sportegyesületnél a magam részéről nehezteltem, hogy még mindig nincs meg az elszámolás. 
A Tűzoltó Egyesület felhasználása kevesebb, mint a megállapított támogatása, de az anyagban 
benne van, hogy két tűzoltónak javasolnak jutalmat, a lehetőségekhez mérten ezt én is 
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javasolnám. Én jónak találtam a felhasználást és nem találtam kivetnivalót a leadott anyagban 
és örülök, hogy ennyi civil szervezet ilyen hatékony munkát végez. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A tűzoltó egyesület elnökének volt egy javaslata két tűzoltónak az elismerését illetően. A 
kérelembe nem volt leírva a szolgálati idejük, illetve az sem, hogy mekkora összegű 
támogatást javasol. Úgy hiszem, a testület nevében a két leköszönő nyugdíjas munkáját 
mindenképpen meg kell köszönni. Javaslom, hogy a testület írásba köszönje meg a 
munkájukat. A decemberi juttatásból ők már nem részesültek, ezért szeretném, ha részükre a 
bizottság javasolna egy összeget. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A feladat jellegét tekintve a Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség hasonló feladatot lát el. A 
tűzoltók az év végén mindig egy jelképes összeget kaptak eddig. Arra gondoltam, hogy az 
idei évtől az „Év polgárőre” és az „Év tűzoltója” címet egy ajándékkosárral, vagy vázával és 
egy emlékplakettel átadhatnánk annak a polgárőrnek, aki a legtöbb szolgálatot teljesített az 
előző évben. Az átadásra a Március 15.-ei Gála lenne a legalkalmasabb lenne.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
 Jó ötletnek tartom. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Kérdésem, hogy mekkora összegű tiszteletdíjban részesültek a tűzoltók? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Egy fő bruttó 70 ezer és négy fő bruttó 40 ezer forint összegű tiszteletdíjat kapott.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Szeretném kérni, hogy a testületi ülésen a bizottság mondja el azt, illetve figyelmeztesse az 
egyesület elnökét, hogy a 10 fős tagság meglegyen.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Javaslom, hogy nézzük meg azt is, hogy mennyi szolgálat van mögötte és ennek arányában 
állapítsuk meg a jutalmazást. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, mi lenne, ha étkezési jegyben adnánk oda az összeget? 
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Javaslom, hogy a régebben szolgáló tűzoltónak 40 ezer forint, míg a másiknak 10 ezer forint 
tiszteletdíj legyen megállapítva.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Véleményem szerint nem az összeg a lényeg, hanem az elismerés.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy hogyan járunk jobban, ha ajándékutalványt adunk vagy ha tiszteletdíjat 
kapnak az érintettek? 
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Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A cafetériát nem lehet csak úgy odaadni, azt csak szabályzat alapján lehet és egyenlő 
mértékben.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Az információk alapján 50 és 15 ezer forint összegű jutalmazást javaslok. Ki ért egyet azzal, 
hogy ezt testület elé terjesszük. 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyetértettek a javaslattal. 

 
Elnök asszony 
Véleményem szerint a beszámolókat elfogadásra javasolhatjuk, a sportegyesületnél azzal a 
feltétellel, hogy a testületi ülésig a hiányzó számlákkal az egyesület elszámoljon. Amennyiben 
nem számol el határidőig, úgy az egyesület kivételével fogadjuk el a beszámolókat. 
 
Megkérdezi elnök asszony a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Elnök asszony 
Elhangzott, hogy a szabályzatban lévő határidőt módosítani szükséges, annak érdekében, 
hogy már a február végi testületi ülésen megtörténhessen az elbírálás. Megkérdezi, hogy ki ért 
egyet a szabályzatban szereplő időpont módosításával? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  

 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Az első negyedévre kellene biztosítanunk az említett három szervezetnek a működését, ezért 
előleg meghatározására kell javaslatot tennünk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy az elmúlt évben megállapított összeg egynegyedét állapítsuk meg.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kettő civil szervezet esetében jó ez a megállapítás, de a Sportegyesület esetében nem. 
Hozzáteszem, hogy három évvel ezelőtt felszereltünk ingyen egy riasztórendszert, úgy érzem, 
hogy komolytalan személyi felelősök vannak, hogy háromszor megtörtént a betörés.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Új szakosztályvezető és új edző van, a bizottság megfogalmazhatja javaslatként, hogy kérjük 
az eszközökre való odafigyelést.   
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Vegyük azt is figyelembe, hogy nem tudjuk, hogy mekkora lesz az idei évben a támogatási 
lehetőségünk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy Sportegyesületnek 500 ezer forint előleget javasoljon a bizottság. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A másik kettő szervezet részére 200-200 ezer forint összeget javaslok.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslatokkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek. 

 
A bizottság javaslatait összegezve az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Civil szerveztek támogatása 
                 H a t á r o z a t  
 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, és a következőket javasolja a 
képviselő-testület részére elfogadásra: 
 
1./ A bizottság – egy kivétellel - a civil szervezetek beszámolóinak elfogadásával egyetért, 
azzal, hogy a Sportegyesület a testületi ülésig a számláival számoljon el. Amennyiben nem 
számol el határidőig, úgy az egyesület kivételével fogadja el a beszámolókat. 
 
2./ A bizottság a pályázat benyújtására február 15.-ét javasolja, ezért a Szabályzat módosítása 
mellett foglalt állást. 
 
3./ A nyugdíjba vonuló tűzoltók részére 50 és 15 ezer forint összegű jutalmazást javasol – 
elismerésül. 
 
4./  A bizottság kitüntetői cím alapítását javasolja az „Év polgárőre” és az „Év tűzoltója” 
elnevezéssel, amit ajándékkal és emlékplakettel díjazná annak a polgárőrnek, és annak a 
tűzoltónak, aki a legtöbb szolgálatot teljesített az előző évben. 
 
5./ A bizottság az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 200 ezer forint, a Polgárőrség részére 
200 ezer forint, míg a Dunavecsei Sportegyesület részére 500 ezer forint előleg 
meghatározását javasolja a folyamatos működésük biztosításához.  
 
6/ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
2./ Napirend: 
    KESZI alapító okirata 

 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Amiért módosítani szükséges a KESZI alapító okiratát az, az, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat telephelye Kunszentmiklós lett Dunavecse helyett.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
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A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
 
2/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
KESZI alapító okirata 
                 H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, és javasolja a KESZI 
alapító okiratának módosítását a képviselő-testület számára. 
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
3./ Napirend: 
     Duna Településszövetség tagdíja 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A Duna Településszövetségbe az éves tagdíjunk 50.000 Ft, a szövetség kérte a kétévi 
tagdíjunk előre történő megfizetését. Mivel indokolják, hogy előre kérik a tagdíj 
megfizetését? Nem emlékszem rá, hogy valamikor a településszövetség a testület részére 
beszámolt volna a munkájáról.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azért kérik a kétévi tagdíjat, mivel egy Európai Uniós pályázatot nyert a társulás és az önerőt 
nem tudja máshonnan előteremteni. A Duna-partnak a rendbetételét szorgalmazza.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Ezeknek az ismeretében javaslom a kétévi tagdíj megfizetését. 
 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
3/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Duna Településszövetség 2 évi tagdíja 
                 H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, és javasolja a Duna 
Településszövetség kétévi tagdíjának előre történő megfizetését.  
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
4./ Napirend: 
     Teljesítmény után járó részesedéssel kapcsolatos kérelem 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A napirendben a szakorvosi rendelőben dolgozó sebész-szakorvos pontok után elszámolható 
összegének megemelésére vonatkozó kérelme szerepel, amit az üzemanyagár és egyéb 
áremelkedések miatt kéri a részesedése megemelését. Én a magam részéről ezt a kérelmet 
nem támogatom, pláne nem úgy, hogy egyvalakit kiemeljünk az orvosok közül.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azzal mindenki egyetért, hogy a beruházás lezárásáig és a jövőbeni helyzet tisztánlátásig nem 
javasoljuk. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
4/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Teljesítmény után járó részesedéssel kapcsolatos kérelem 
                 H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, de jelen helyzetben nagy 
beruházás folyik és nem tudja, hogy mi lesz a jövője, ezért ilyen változtatást nem áll 
módjában javasolni. 
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
5./ Napirend: 
    Köztisztviselők Cafetéria juttatása 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Az előterjesztésben szerepelnek a minimum és maximum értékek, amelyek a köztisztviselőkre 
vonatkoznak. A köztisztviselőkre vonatkoztatva már a múlt év novemberében tettünk egy 
olyan döntést, hogy a közalkalmazottak is kapjanak valamiféle juttatást. Az a baj, hogy nem 
ismerjük a költségvetési lehetőségeinket, ezért úgy kell szerepeltetnünk a költségvetés 
tervezésénél, hogy mindegyik dolgozó részesedjen cafetéria juttatásban. Az egyik kötelező, a 
másik adható alapon van. A 15 fő köztisztviselő részére a 193.250 Ft minimális összeg 
figyelembe vételével ez 2.899 eFt-ot jelent. A gazdálkodási csoportvezetővel megnéztük a 
közalkalmazotti körnek a 12 hónapra vonatkozó, az előző évi szinthez vonatkoztatott 
nagyságát, így 10.061 eFt lenne. Úgy gondolom, hogy azt az elvet, amit elindítottunk 
tartanunk kellene, a köztisztviselők juttatásával kapcsolatban két összegről dönthetünk. Én 
javasolnám, hogy egybe döntsünk. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én nettó 4.000 Ft/hó juttatást javasolnék a közalkalmazottak részére. Azzal egyetértek, hogy 
mindenképpen javaslok részükre megállapítani egy keretet. 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Azt tegyük bele, hogy a juttatás megállapítása a törzsdolgozói létszámra vonatkozik. Ebből 
voltak félreértések, hogy a juttatás kikre vonatkozik, ezért kérem, hogy most hangsúlyozzuk 
ki az alkalmazotti kört.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Részemről a köztisztviselők részére a magasabb összeget javaslom, mivel köztisztviselői 
béremelés nem lesz.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A körülményeket figyelembe véve javaslom, hogy az elmúlt évben meghatározott mértéket 
nem emeljük fel.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a köztisztviselők cafetéria 
juttatása 200.000 Ft/év legyen? 
 
A bizottság tagjai 2 igen szavazattal és 2 nem szavazattal szavaztak.   
 
Elnök asszony megállapítja, hogy egyenlő a szavazati arány, ezért a testületi ülés fogja 
eldönteni a mértéket. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A közalkalmazottak részére a köztisztviselők megállapított éves keretének havi szintre történő 
lebontásának a felét javaslom.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Javaslom, hogy a költségvetés elfogadásakor szavazzuk meg a cafetériát, a számok tükrében.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Áthidaló megoldásként javaslom, hogy erre a két hónapra a közalkalmazottak kapjanak 4-4 
ezer forintot nettóba és a költségvetés elfogadása napján ezt módosíthatjuk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ez a megoldást azért nem jó, mert ha a testület úgy dönt, hogy elveszi, akkor felborzolja a 
kedélyeket. Ezért inkább kapják meg a tavaly megállapított juttatást.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Visszavonom a javaslatom, mivel az alpolgármester úr javaslatát támogatom. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Kérdésem, hogy nem érne rá a február 9-i testületi ülésen dönteni? 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Azt szeretnénk, hogy már a januári bérrel együtt megkaphassák a juttatást a dolgozók.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Én mindkettőnél javaslom a tavalyi szintet.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
A köztisztviselőknél gyakorlatilag nincs szavazati jogunk, mert neki az jár. Azért kellene 
egységesíteni, hogy ne legyen ellentmondás.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Javaslom, hogy a január és február hónapra szavazzuk meg a közalkalmazottak cafetéria 
juttatását, majd a költségvetés elfogadásakor szavazunk az év többi hónapjának összegéről.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy január és február hónapra a 
közalkalmazotti kör megkapja a nettó 8 ezer forintos juttatást és a 2011. költségvetéskor 
ennek az összegnek a mértékét újra meghatározzuk? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
5/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Köztisztviselői és közalkalmazotti cafetéria 
juttatás                 H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, a köztisztviselők cafetéria 
juttatásának a nagyságát szavazategyenlőség miatt nem tudta meghatározni. A köztisztviselők 
cafetéria juttatását a törvény előírja. 
 
2./ A bizottság továbbá javasolja az önkormányzat közalkalmazottai részére kettő havi, nettó 
8.000 Ft. értékű utalvány odaítélését, a 2011. költségvetéskor ennek az összegnek a mértékét 
újra meghatározzuk. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
6./ Napirend: 
    DAOP hitelfelvételhez könyvvizsgálói jelentés 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A könyvvizsgálói jelentést mindenki megkapta. A testület döntése értelmében Polgármester úr 
3 pénzintézettől árajánlatot kért. Az önkormányzati törvény szerint, ha éven túli hitelt vesz fel 
az önkormányzat, akkor könyvvizsgáló szakvélemény szükséges a hitel felvételéhez. Ezért 
történt a felkérés a könyvvizsgáló felé. A könyvvizsgáló kimutatta a pályázat alapján a 
költségeiket - és mivel bevételi hiány van egyébként is – a saját erő biztosításához javasolja a 
hitel felvételét, valamint javasolja, hogy miből gondolja a visszafizetését. A hitel összegére, 
76 millió forintra történt az ajánlatkérés. Közbeszerzési eljárás alá nem esik, mivel lebontva 
vannak a költségek. Az Össz beruházás 672 millió forintból indul ki az össz beruházás, ebből 
149 millió a saját erő – 22,24 % - melynek a felét megnyertük pályázati úton, arról már meg is 
van a támogatási szerződés. A MFB szabályzata alapján a hat hónapnál régebben kifizetett 
számlák nem vehetők figyelembe. Kétszer kaptunk előleget a pályázat lebonyolítására, ebből 
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megtörténtek bizonyos számlák kifizetése, összesen 39.790.867 Ft. Ez annak a számlának az 
összege, ami 6 hónapnál régebbi és amit az alapfinanszírozó bank már nem fogad be.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Milyen típusú számlák vannak benne? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Vannak benne építési jellegű számlák, tervezési és egyéb számlák is. Ezeket az 
alapfinanszírozó nem tudja elfogadni. Ennek az összegnek a támogatási szerződés alapján a 
22,24 5 %-a az ami önerő, ebből a felét finanszírozta ez a központi hitel és a maradék összeg 
az, ami gondot jelenthet, nevezetesen 4.225.000 Ft saját erő, amit számlával nem lehet 
elfogadni. Annyi változás történt a támogatási szerződés megkötése óta, hogy jogszabályok 
alapján az ÁFA összege emelkedett. A hitel összegéről, a 74 millió forintról kell döntenünk. 
Először a hitelintézet kiválasztására kell javaslatot tennünk. Bejelentem érintettségemet az 
ügyben, ezért sem a mai sem a holnapi nap a pénzintézet kiválasztásakor nem élek szavazati 
jogommal.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az OTP Bank által tett 
ajánlatot fogadjuk el és a hitelfelvételt elindítsuk? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ahhoz, hogy likviditási problémáink ne legyenek a számlák kifizetésére, ezért 10 millió 
forinttal megemelnénk a folyószámla hitelkeretet, amire az előzetes vizsgálatok alapján van 
lehetőség. Amikor vége lesz a beruházásnak, akkor a hitelkeretet visszaállítjuk az eredeti 30 
millió forintra.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Rendelkezési állási díjat kell utána fizetni? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Igen és kamatot is, de egyedi kamat van megállapítva.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a márciusra beköltözhető az új szárny, viszony bútor 
nincs, amit bele tudnánk tenni. Azt gondolom, hogy bútorkérdésben villámgyorsan kellene 
döntenünk, mert nem tudunk elkezdeni dolgozni. Megkértem a volt polgármester urat, hogy 
nézzen utána, hogy a pályázatba be lett-e építve bútor. Féléve nem tudják ezt eldönteni. Ha 
benne van, akkor meg kell rendelni, ha nincs meg, akkor hitelt kell felvenni és úgy 
megrendelni. Az orvosok és a nővérek nem tudnak hová leülni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A régi bútorokról van listánk, azokat vissza lehet szállítani. Úgy gondolom nem szabad hitelt 
felvenni a bútorokra, meg kell vizsgálni minden lehetőséget. Sajnos menet közben derültnek 
ki a plusz költségek, amikkel ez idáig senki sem számolt. Lehetőség van Svédországból 
használt bútorokat beszerezni, vagy hirdetnünk kell adománygyűjtő akciót.  Szerencsére lesz 
most egy olyan törvény, hogy meg fogják határozni, hogy mennyi hitele lehet egy 
településnek, nem fogják hagyni, hogy eladósodjanak. Én nem fogom azt megszavazni, hogy 
bútorra 10 millió forintot vegyünk fel.  
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én a működésre szavazok és azt szeretném, hogy végre valaki megmondja, hogy van-e bútor 
a pályázatba vagy nincs.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A projekt szakmai vezetőjének tudnia kell erről. Az alpolgármester úrral egyetértek, hogy 
hitelt nem szabad erre felvenni. Ha fizetésképtelenné válna az önkormányzat, az első 
intézmény, amit bezáratna az a szakrendelő volna, mivel szabadon vállalt feladatunk. Mindent 
meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bútor legyen a szakrendelőbe.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én nem azt mondtam, hogy hitelt vegyünk fel, hanem azt, hogy benne van-e a bútor a 
pályázatba.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
A kérdésem a szakrendelőhöz kapcsolódik. Történtek-e már orvosi műszer beszerzések és ha 
igen milyen mértékben, valamint használjuk e már? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Igen, megtörténtek és egy részét használjuk is már. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Miért kell használnunk olyan műszert, aminek a garanciája ketyeg és aminek 2011. nyarán 
lesz az átadása? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az volt az indok, hogy az egyik szakrendelésre meg kellett kérnünk az egyik ultrahang 
készüléket.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Visszakanyarodva a napirend témájához megkérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet 
a folyószámlakeret, 30 millió forintról 40 millió forintra történő emelésével?  
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
6/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
DAOP pályázathoz hitelfelvétel és folyószámlahitel 
megemelése                H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, a Járóbeteg Szakrendelő 
pályázatához szükséges önerő felvételét az OTP Bank Nyrt-től javasolja. 
 
2./ A bizottság a hitel összegéül 76 millió forintot, a könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve 
javasol felvenni. 
 
3./  A bizottság az önkormányzat likviditási helyzetének javítására a beruházás befejezéséig 
javasolja a meglévő folyószámlahitel keretet 10 millió forinttal megemelni. 
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4./ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
7./ Napirend: 
    Okmányiroda önállóságának kezdeményezése, valamint a fennálló tartozásra  

     részletfizetési  kérelem benyújtása 

 

 

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Arról van szó, hogy volt egy fegyelmi eljárás, ami alapján a Munkaügyi Bíróság megítélt egy 
dolgozónak összeget. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Decemberben kaptunk egy levelet, hogy a bírósági ítélet alapján az összeget törlesszük. 
Amennyiben ezt nem tesszük bírósági úton fogják tőlünk az összeget behajtani. Ezután 
személyes megbeszélésen vettem részt Jegyző asszonnyal a Polgármester úrnál. Kaptunk egy 
listát, hogy milyen költségek terhelnek  bennünket ezzel kapcsolatban. Jegyző asszony a 
dokumentumokat átnézte a kunszentmiklósi aljegyzővel tüzetesen, volt amivel kapcsolatban 
kérdések merültek fel, azt ott a helyszínen tisztáztuk. Ezt követőn abban maradtunk, hogy az 
összeget, - amennyiben jogos – a 4,7 millió forintot, 12 havi részletben fizessük meg.  Volt 
egy olyan kérésem, hogy a soron következő testületi ülésen hozzanak egy olyan határozatot, 
hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a dunavecsei okmányiroda önállóan működhessen 2012. 
január 1-jétől. Az más kérdés, hogy az okmányiroda jövőbeni működése még nem ismert. Az 
idei évben a közigazgatási reform lehet, hogy érinti részben az okmányirodák működését. A 
Kormányhivatal vezetőjétől megkérdeztem ezt személyesen, de nem tudott kielégítő választ 
adni, mivel még ők sem tudják. Amennyiben az első részletet megkapják születni fog 
részükről egy határozat. A megállapodásban úgy szerepel, hogy bárminemű változtatáshoz 
mindhárom félnek hozzá kell járulni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kérdésem, hogy mennyi a dolgozó tartozása? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Négymillió-hétszázhetvenezer forintot kell a dolgozó után fizetni. Ebben nem csak a bér van 
benne, hanem a cafetéria juttatása, az előző években járó ruházati költségtérítése és minden 
egyéb olyan juttatás, amit a kunszentmiklósi polgármesteri hivatal a nála alkalmazásban álló 
köztisztviselőknek biztosít a munkabéren kívül.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha nem mi voltunk a munkáltatója, akkor miért nekünk kellett fizetni. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A háromoldalú megállapodásunk értelmében mindent Dunavecsének kell fizetnie, ugyanis azt 
írtuk mi alá, hogy ha ez az okmányiroda hasznot termel a haszon is Kunszentmiklóst illeti 
meg, ha veszteséget termel, akkor azt Dunavecse önkormányzatának kell megfizetni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nekem ezzel az a gondom, hogy munkaügyileg én vagyok a felelős, az ő döntésükért. 
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Előfordulhat az is, hogy kifizetjük a pénzt és a térségben csak egy okmányirodát támogatnak. 
 
 Kovács Péter alpolgármester úr 
Számomra az inkább a gond, hogyha kifizetjük, akkor is még ott van az elszámolás. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Szeretném megkérdezni a gazdálkodási csoportvezetőtől, hogy mennyit szoktunk fizetni 
nekik? Egymillió-kettőszázhatvanezer forintot fizettük ki az elmúlt évben. Tehát nem 
intéznek annyi ügyet, hogy kitermeljék a saját költségeiket.   
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Tudtuk, hogy ez veszteséges. A kérdéses hölgyet nem is mi választottuk. Azt mondom, hogy 
nézetessük át jogásszal és ne fizessünk.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én is ezt tudom támogatni, adjuk oda a jogásznak, hogy nézze át a dokumentumokat.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslatot kell tennünk, ami alapján értesítjük a kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatalt. A 
testület elé tegyünk olyan javaslatot, hogy a felvázolt információk alapján kérjük az írásos 
anyagok átvizsgálását és jogász véleményét arra vonatkozólag, és terheli-e felelősség az 
önkormányzatot az ügyben.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal: 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
7/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Okmányiroda önállóságának kezdeményezése, valamint a fennálló tartozásra  
részletfizetési  kérelem benyújtása 
 

                 H a t á r o z a t  
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és úgy foglalt állást, hogy 
javasolja az okmányirodai dolgozó teljes anyagát, valamint a működéssel kapcsolatos 
szerződést egy jogásszal átnézetni. 
 
2./ A bizottság javasolja, hogy egy határozatban értesítsük az önkormányzatot arról, hogy a 
kérelmük vizsgálata folyamatban van. Amíg a vizsgálat le nem zárul, addig dönteni ebben 
nem kívánunk.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
8./ Napirend: 
     Piac üzemeltetésére pályázat kiírása 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az elmúlt évben 340 ezer forint bevétel folyt be a közterület díjakból. A cél az, hogy a piac 
működjön és nem az a célunk, hogy ebből milyen bevételt szerezzünk, hanem az, hogy 
megelégedéssel működjön. Ezzel egyidejűleg a nyilvános mosdó is üzemeljen. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Ahogy az anyagot olvastam komoly feltételek vannak benne megfogalmazva. Például a piac 
nyitvatartása alatt folyamatosan köteles gondoskodni térítésmentesen gombaszakértőről. 
Szerintem Dunavecsén nem túl sok gombát árulnak a piacon, ezért a rendeletnél úgy venném 
ezt a pontot, hogy Dunavecsén a gombaárusítás tilos. Továbbá javasolni szeretném a bérleti 
díj lentebb szállítását, mivel ezért az árért nem fogja senki sem bérelni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint a nyitvatartási időt nem kellene nekünk meghatározni, csak a napok 
számát. Én a heti 5 napot javaslom.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha nem kérünk pénzt, akkor is jobban járunk.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni, hogy pályázat nélkül felajánljuk valakinek. Olyan 
szervezetre gondoltam, aki biztosítaná, hogy a helyi, környékbeli őstermelők tudjanak árulni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Azzal egyetértek, hogy a bérleti díj jelképes összeg legyen.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én havi 1000 Ft-ra gondoltam. Az a lényeg, hogy működjön, rendben legyen.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a pályázati kiírásba fogalmazzuk bele, hogy a helyi és környékbeli 
őstermelőknek biztosítson lehetőséget árusításra.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Három javaslat van a pályázati kiírással kapcsolatban. Az egyik az, hogy a piac nyitvatartási 
idejét módosítsuk úgy, hogy minimum öt napot kell nyitvatartania. A másik javaslat, a bérleti 
díj havi 1000 Ft + ÁFA legyen. A harmadik javaslat pedig a gombaárusítás tilalmára 
vonatkozna. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Innen kivehetjük, de a központi jogszabályt be kell tartania. Ugyanis az áruk szabad mozgását 
közösségi irányelv szerint nem lehet megtagadni.  Az önkormányzat nem tilthatja ki. 
Egyébiránt mit érdekli az önkormányzatot, ha ki adja bérbe, hogy az üzemeltető mit biztosít. 
Miért menjen bele az önkormányzat egy szabálytalanságba azért, hogy az üzemeltető jól 
járjon. Tehát maradjon és majd megoldja az üzemeltető.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Egyetértetek-e azzal, hogy a piac nyitvatartása alatt, az üzemeltető gombaárusító jelentkezése 
esetén köteles gondoskodni gombavizsgáló alkalmazásával?  
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A bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
8/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
 Piac üzemeltetésére pályázat kiírása 
 
                 H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és úgy foglalt állást, hogy 
az a célja, hogy a piac működjön és lehetőleg minél jobban működjön, ezért egy jelképes 
összeg megállapítását évi 12.000 Ft + ÁFA bérleti díjat javasol.    
 
2./ A bizottság javasolja, hogy nyitvatartási idő alatt gombaárusító jelentkezése esetén köteles 
gombaszakértőt alkalmazni. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
9./ Napirend: 
     Ingatlan felajánlás megvételre 

 

 

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A tegnapi nap a Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a napirendet és az a határozati 
javaslat született, hogy nem kíván változatni a rendezési terven, az utcának a megnyitása 
egyelőre még nem ismert, nincsen benne a rövidtávú célok között. A bizottság az ingatlan 
felajánlást elutasítja. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal: 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
9/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
 Ingatlan felajánlás megvételre 
 
                 H a t á r o z a t  
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, egyelőre nem javasolja a 
rendezési terv módosítását, az ingatlan felajánlását elutasítja. 
 
2./ A bizottság javaslatunk az, hogy amennyiben változtatni kíván a településrendezési terven, 
akkor a tudomására jutott,  rendezésre váró ingatlanokkal együttesen változtatja meg a tervet. 
 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
10./ Napirend: 
       A bizottság ügyrendjének módosítása 

 

 

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az előző bizottsági ülésen hozott döntés miatt szükséges volt a bizottság ügyrendjének a 
módosítására.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
10/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
A bizottság ügyrendjének módosítása 
                 H a t á r o z a t  
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 2010. november 23-án elfogadott 
ügyrendjét módosítja a melléklet szerint. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
11./ Napirend: 
       Iparűzési adó rendeletének módosítása 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A módosításra a törvényi változás, nevezetesen a vásári és piaci kereskedelmi szabályozására 
vonatkozó rész változott meg, ez kikerült az iparűzési adó köréből és ennek a módosítását 
tartalmazza az előterjesztést. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
11/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Iparűzési adó rendeletének módosítása 
                 H a t á r o z a t  
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testület számára az iparűzési adó 
rendeletének módosítását. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
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12./ Napirend: 
        Lakosság információnövelésének lehetőségei (Dunamellék újság) 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A Dunamellék újsággal korábban azt döntöttük el, hogy próbáljunk meg színes vagy szebb 
kivitelű lapot kiadni. Az ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot az a vállalkozás adta, aki 
a decemberi számot kiadta. Előnyt azért is élvez, mert szerkesztési díjat nem kell fizetnünk, 
mert ezt társadalmi munkában elvégzi egy helyi lakos. Az újság hirdetési oldalára szeretnék 
javaslatot tenni. Korábban 12.000 Ft volt az A4-es lap és ennek megfelelően voltak a 
különböző méretek megállapítva. Polgármester úrral egyeztettünk, 8 oldal + repülő lap volt az 
elképzelés. Egyeztetett a nyomdával és a repülő lap nem A4-es hanem A3-as nagyságú lenne, 
mert nagyon kicsi az eltérés, kimutathatatlan. Tehát ha hirdetés is lenne az újságban, akkor 
A3-as méretű lappal kibővülne az újság. Az A4-es nagyságú hirdetésre 16.000 Ft-ot 
javasolnánk, a kisebb méretek arányosan csökkentenék a díjat. A minimálisan megjelenő 
hirdetési terjedelem egynegyed lap lenne. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javasolom, hogy ne térjünk át a színes kiadásra, költségben sokat jelentene, egyébként nagyon 
jó minőségű a fekete-fehér kiadás.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
12/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
   Lakosság információnövelésének lehetőségei (Dunamellék újság) 
 

                 H a t á r o z a t  
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és úgy foglal 
állást, hogy a dunaújvárosi Képes Kft. bízza meg a Dunamellék újság nyomtatásával. 
 
2./ A bizottság a fekete-fehér kiadást, valamint hirdetés esetén megemeli a lapszámot 12 
oldalra, A4-es lap költségére 16.000 Ft-ot javasol. Ha a lap feleződik, illetve negyedel ennek 
arányában kerül megállapításra a hirdetés ára. A minimálisan megjelenő hirdetési terjedelem 
egynegyed lap meghatározásával.   
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
13./ Napirend: 
       Jogtanácsos foglalkoztatása 

 

 

Vörös Sándor polgármester úr 
A tegnapi városgazdálkodási bizottsági ülésen elhangzott, hogy kérjük jogi képviseletre 
árajánlatokat. Javaslatra dr. Szilágyi János ügyvéd urat hívtam fel, aki 100.000 Ft díjazást 
mondott havonta. Igény esetén személyesen képviseli az önkormányzatot, havonta 2 



 19 

alkalommal megjelenik, amikor azokat a szerződéseket fogja átnézni, amiket problémásnak 
érzünk. Sürgős esetben e-mailen és faxon is eljuttathatjuk a dokumentumokat.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Szerintem el kell fogadni az ajánlatát. 
 
Banyári István képviselő úr 
Szerződéskötés úgy történjen meg, hogy a hivatalon kívül az intézményvezetők közvetlen 
kapcsolatot tarthassanak a jogtanácsossal. 
 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
13/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Jogtanácsos foglalkoztatása         
                  H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testület számára dr. Szilágyi 
János ügyvéd urat jogi segítségnyújtásra. 
 
2./ A bizottság javasolja az ügyvéd úr által ajánlott 100.000 Ft/hó díjazást a képviselő-testület 
számára elfogadásra. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
14./ Napirend: 
       Törvényességi észrevételre intézkedés 

 

 

Kovács Éva jegyző asszony 
Törvényességi észrevétel érkezett a Kormányhivatal részéről az alakuló ülésen hozott 
döntésekkel kapcsolatosan. Az egyik törvényességi észrevétel az alpolgármester úr díjának 
megállapításával kapcsolatosan az időpontra vonatkozóan. Nem október 3.-tól kellett volna a 
tiszteletdíját megállapítanom, hanem az alakuló ülés időpontjától. A másik a bizottságok 
feladat és hatáskörét az új felállás szerint nem függelékben kell szerepeltetni, hanem 
mellékletbe.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
 
14/2011. számú Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
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Törvényességi észrevételre intézkedés 
                 H a t á r o z a t  
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Jegyző Asszony szóbeli előterjesztését 
és javasolja a képviselő-testület számára elfogadni a törvényességi észrevételre tett 
intézkedéseit.  
 
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 
 
 


