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Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, dr. Schindler Andrea c. főjegyző, 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Matula Jánosné képviselő asszony 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes. 
Javasolta, hogy a 2011. november 30-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg és véleményezze a bizottság. Módosítást szeretnék kérni, mielőtt elkezdjük a 
napirendi pontok tárgyalását, a koncepció tárgyalását az utolsó helyre tenném, a rendelet-
tervezetek megtárgyalása után.   
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal a módosítást elfogadták. 
 
 

         I. 2. a) Javaslat a költségvetési rendelet módosítására (3) 
        

         II. 2. b) Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásának  
             eredményéről 
        

                  III. 4) A közszolgáltatások költségelemzése a közszolgáltatások rendjére  
                             és  módjára tekintettel, a közszolgáltatási díjak elfogadása 

 
IV. 5) Tájékoztató a 2011. évre tervezett fejlesztések megvalósulásáról, 
            illetve  azok várható alakulásáról 

 
                    V.  7)Egyéb ügyek 

a) Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett 
közszolgáltatásról szóló rendeletre 

b) Javaslat a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának 
díjáról szóló rendeletre 
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c) Javaslat a helyi közterületek használata és a közterület használati 
díjról szóló rendeletre 

d) Javaslat a helyi környezet és természetvédelemről szóló rendeletre 
e) Javaslat a folyékony hulladék elszállítására szervezett 

közszolgáltatás rendeletre 
f) Javaslat a víz és csatornadíj rendeletre 
g) Javaslat a vagyonrendelet módosítására – Dunavecse 2401/9 hrsz-ú 

ingatlan elidegenítése okán 
h) Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok 2012. évre vonatkozóan 
i) Gázenergia közbeszerzése 
j) Javaslat a KDV Társulási Megállapodás módosítására 

           k)   Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 
         meghatározása 

           l)  Körzeti megbízotti iroda helyiségbérletével kapcsolatos ügy 
 

/A nyílt ülés után zárt ülésre kerül sor/ 

   

A bizottság tagjai a módosított felsorolt napirendeket 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
I./ Napirend: 
     2. a) Javaslat a költségvetési rendelet módosítására (3) 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A költségvetési rendelet módosítása a központ által megkapott központi irányzatok célonként 
történő szétosztását tartalmazza, - előirányzatok közötti korrekció – valamint a 
rendezvényekre kapott támogatást, továbbá a TÁMOP pályázat – egészségre nevelő pályázat 
– megkapott, átvett pénzeszköze, ami a pályázati kiírásban szereplő célokra van szétosztva.  
 
Elnök asszony megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény a rendelet módosításával 
kapcsolatban? 
 
A bizottság részéről kérdés, vélemény nem hangzott el.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a költségvetési rendelet-
tervezet módosításával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
75/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a költségvetési rendelet módosítására (3) 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet-tervezet 
harmadik módosítását és azt a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.           
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2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
II. Napirend: 
     Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásának 

    eredményéről 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A szöveges részbe a számok alapján a gazdálkodási csoportvezető összefoglalta a százalékos 
teljesítéseket. A nagyobb kiugrásokat a béreknél és dologi kiadásoknál meg is magyarázta. 
Javaslom, hogy – hagyomány szerint – a kiadásokon és bevételeken menjünk végig. Az 
összesítésnél látszik, hogy időarányos a teljesítés hasonló mértékű a bevételek és kiadások 
tekintetében. Igaz, hogy vannak olyan tételek, amelyek korrigáló jellegűek, mindkét oldalon 
megjelennek. Ilyen például a fordított ÁFA. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Szeretném kérni a fordított ÁFA fogalmának magyarázatát. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A vállalkozó csak a nettó számlát állítja ki, az ÁFA-t nem foglalja bele. Az önkormányzat az 
ÁFA-t bevallja és befizeti az APEH-nak és ennek a könyvviteli elszámolása olyan speciális, 
hogy kétszer kerül bele a könyvelésbe. Egyszer bekerül a kifizetése a kiadási oldalon és még 
egyszer a kiadási oldalon és a bevételi oldalon is kétszer szerepel. Ezért beduplázódik, de a 
kettő kiüti egymást.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Összességében mind a saját bevételünk, mind az adóbevételünk szépen alakul időarányosan 
is. Azt néztem meg, hogy az iparűzési adónál a tavalyi évben milyen feltöltések voltak.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy a Haslinger Kft-vel hogyan állunk iparűzési adó tekintetében, mert ők 
jelezték, hogy adó-visszatérítésük lesz? Az a baj, hogy nagyon sok alvállalkozó dolgozik be a 
Kft-nek.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Igen, ebben az évben volt ilyen, hogy a májusi elszámoláskor vissza kellett volna fizetnünk, 
de nem fizettük vissza, mert a szeptemberi adó kifizetésébe betudtuk.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Erre az összegre vagyok kíváncsi, mert ez az összeg a jövő éviből hiányozni fog. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Négy millió forint volt az-az összeg, amit betudtunk.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Minden intézmény igyekezett a saját bevételeit a tervhez viszonyítva beszedni és ezt be is 
folyt. Vannak támogatás értékű működési bevételek, melyek nekem szemet szúrtak. Ez 
jobbára a Polgármesteri Hivatalban jelentkeztek, bár az összes intézményt érinti, de itt 
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szerepeltek bevételként.  Egy-egy intézménynél, ami módosított előirányzatba szerepel és 
plusz bevétel, az a különböző pályázatok miatti bevételek. Ami pozitívum, hogy mindenki 
igyekezett a saját intézménye részére előírt saját bevételeket beszedni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egyetlen egynél, az egyéb sajátos bevételeknél tapasztaltam eltérést. Miből adódik, hogy csak 
50 %-os a bevétel?  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Szerződést kötöttünk a Bácsvízzel, hogy évközben hálózatfejlesztést végez és közben az 
önkormányzatnak a csatorna-, és vízrendszer használatáért bérleti díjat fizet. Erre az oda-
vissza utalásra – 5,6 millió forint – december végén kerül sor. Ennek az összegnek a nem  
teljesüléséből adódik az 50 %.   
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tehát ez csak egy technikai dolog.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A tárgyi eszközöknél mire terveztünk eladást?  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Az év elején a tervezésnél amikor a szakrendelőnek a felhalmozási bevételeit terveztük, akkor 
volt egy rés. Ahhoz, hogy a felhalmozási egyensúly fennálljon be kellett állítanunk 
felhalmozási bevételt.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A szolgáltatás ellenértékénél van 46 % bevételünk, nem hiszem, hogy decemberben ez ki fog 
egyenlítődni. A működési célú pénzeszköz átvételénél 67 %-on vagyunk, sajnos a múlt 
hónapban hetvenhét fillérrel fizették ki a pontot.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A szolgáltatás ellenértéke a fizetős vizsgálatok, ami az előző év alapján került tervezésre. A 
működési célú pénzeszköz átvétel az a MEP finanszírozás, ami az év elején úgy lett 
kalkulálva, hogy szeptember 30-án lesz a projektzárás. Azóta ez átcsúszott december 31-ére, a 
200 szakorvosi óraszámnak a plusz pont hozadékát én már októbertől kalkuláltam rá. Ezért 
van alulteljesítve. A MEP két hónapos csúszással finanszíroz, a plusz 68 órára a finanszírozást 
csak februárban kapjuk meg.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha ilyen marad a finanszírozás, akkor félő, hogy a rendelő összeomlik és a jövő évi 
költségvetésünk is.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ha ez nem változik, akkor várólistát kell bevezetnünk. 
 
 Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy a bevételekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
 
A bizottság részéről kérdés nem hangzott el.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kiadásoknál arányaiban jó állunk, ha a fordított ÁFA-t nézzük, akkor valamennyi 
megtakarítás is lehetséges. Az áram, gáz és víz esetében néztük át, hogy mennyi  előirányzat 
van még hátra és durván mennyi várható. Kétséges, hogy a gázra tervezett összeg a tervhez 
képest elég lesz-e. A bérre vonatkozó tételeket is végignéztük és magyarázatot kaptam a 
kérdéseimre. A támogatások összege majdnem ki van fizetve, a tűzoltóknál láthatjátok, hogy 
egy durván 700 ezer forintos tétel még nem került, de úgy tudom, hogy időközben rendezésre 
került. Megdöbbentett, hogy nem volt ifjú házasok támogatása címen kifizetve összeg.  
 
Kérdésem, hogy talált-e valaki olyat, ami megtárgyalásra kell, hogy kerüljön? 
 
A bizottság tagjai részéről nem volt további kérdés, észrevétel. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a benyújtott 2011. évi három negyedéves 
költségvetési beszámoló elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
76/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásának 
 eredményéről 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat háromnegyedévi 
gazdálkodásának eredményéről szóló tájékoztatót és azt a képviselő-testület számára 
elfogadásra javasolja.           
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
IV. Napirend: 
     4) A közszolgáltatások költségelemzése a közszolgáltatások rendjére  

        és  módjára tekintettel, a közszolgáltatási díjak elfogadása 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ez a napirend egyenként a koncepcióban elfogadásra fog kerülni, tehát később tervezzük 
megtárgyalni. 
 
 
V. Napirend: 
    5) Tájékoztató a 2011. évre tervezett fejlesztések megvalósulásáról, 

        Illetve, azok várható alakulásáról 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A fejlesztésekkel kapcsolatban láthatjuk, hogy az útjavítás megfelelően elkészült, a 
beszámoló alapján jó minőségben. A legnagyobb falatunk az idén a szakrendelő volt, ami 
átadásra került, bár a pénzügyi elszámolása még várat magára. A TIOP pályázat keretében az 
iskolában az informatikai eszközök beszerzése megvalósult, javaslatként le van írva a további 
fejlesztése. Igen, de azt hiszem, addig, amíg az oktatási intézmények sorsa nem tisztázódik, 
hogy ki fogja üzemeltetni, addig csak elképzelés marad. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy adjuk be, mivel 100 %-os támogatottságú a pályázat. A megpályázott eszközt 
idehozzák és az önkormányzatnak semmi feladata nem lesz ezzel kapcsolatban.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egyetértek a polgármester úrral, ezáltal az intézményben a tanítás színvonala emelkedik.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Egyetértünk azzal, ha 100 %-os finanszírozású a pályázat, akkor folytatódjon tovább. Az 
oktatás fejlesztése célunk, hiszen saját gyerekeink javára tesszük. Egyetlen egy tervezett 
beruházásunk maradt el, a térfigyelő rendszer, amit pályázat útján folyamatosan figyelni kell. 
Viszont meg kellett volna említeni, hogy történtek beruházások az óvodában, iskolában, 
bölcsődében cégek bevonásával. A feladatunk a napirend alapján a fejlesztési rész 
megtárgyalása. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
77/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Tájékoztató a 2011. évre tervezett fejlesztések megvalósulásáról, 
illetve  azok várható alakulásáról 
 
 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2011. évre tervezett fejlesztések 
megvalósulásáról, illetve azok várható alakulásáról szóló tájékoztatót és azt a képviselő-
testület számára elfogadásra javasolja.           
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
VI. Napirend: 
      7) Egyéb ügyek 

        a) Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló    

              rendeletre 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következőkben olyan rendelet módosítások fogunk tárgyalni, melyet a szeptemberi ülésen 
zömében megtárgyaltunk és véleményezésre megküldésre kerültek. Egy-két módosítás 
született, amit a központi jogszabály előír. Lényeges változás nincs ezek által a rendeletben, 
ezek formai dolgok.  
 
Elnök asszony megkérdezi, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
78/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére 
szervezett közszolgáltatásról szóló    rendeletre 
 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a települési szilárd hulladék kezelésére 
szervezett közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet és azt a képviselő-testület számára 
elfogadásra javasolja.           
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 

b) Javaslat a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 

rendeletre 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az előterjesztésben szerepel javaslat is, módosítás, illetve pontosítás. Korábban az volt a 
szándékunk, hogy kedvezményt adjunk azoknak, akiket megjelölünk a rendeletben. Vitatott 
volt annak a megítélése, hogy egyedül élő személynek kit és milyen módon tekintünk. 
Minden egyedül élő személyre vagy csak a nyugdíjasokra vonatkozik a kedvezmény? Jegyző 
asszony az előterjesztésében tett egy-két javaslatot, az egyik alapján a bejelentett és 
ténylegesen egyedül élő személyek pontosítására történt a javaslat. Az eredeti tervezetben az 
volt, hogy a szemétszállítási díj hátraléka kiegészülne azzal, hogy ne legyen adó és 
köztartozása.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nem volt kormegállapítás? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A szeptemberi tervezetben sem volt kormegállapítás. 
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
A régi rendeletben volt, az előző ülésen nem kérte a testület. 
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy kerüljön bele a nyugdíjminimum és a 65 éves korhatár.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ha jól tudom az volt a cél, hogy a nagycsaládosok is belekerülhessenek a kezdeményezettek 
körébe. Viszont a javaslat szerint a 2. § c) pontja kiegészülne a 65 éves korhatárral.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Véleményem az, hogy a 65 év feletti egyedül élő személy nagyon minimális hulladékot gyűjt 
össze és igazából a kedvezmény pont ezért nem fog nála érvényesülni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Jó a felvetés ebben az esetben a 65 év és az alapdíj felének elengedése a javaslat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Összefoglalnám az elhangzottakat: a 2. § (1) bekezdése az alábbiakban módosulna: 
„Közszolgáltatási alap díjkedvezményben részül 50 %-os mértékben 1 évnyi időtartamban a 
65 év feletti személy…” 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
79/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a települési szilárd hulladékkezelés  
közszolgáltatásának díjáról szóló rendeletre 
 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a települési szilárd hulladékkezelés 
közszolgáltatásának díjáról szóló rendelet-tervezet és azt a képviselő-testület számára 
elfogadásra javasolja az alábbi módosítással: 
 
2. § (1) bekezdése a „Közszolgáltatási alap díjkedvezményben részül 50 %-os mértékben 1 
évnyi időtartamban a 65 év feletti személy…” 
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 

c) Javaslat a helyi közterületek használata és a közterület használati díjról szóló 

rendeletre 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ezt a rendeletet is tárgyaltuk szeptemberben és úgy fogadtuk el, hogy elküldjük szakmai 
véleményezésre. A hatósági osztály részéről most kerültek a javaslat tételek, a jövőben ezt 
előre kérjük.  
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Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Az igazság az, hogy egy hónapja dolgoztam mikor ez a rendeletet készítettem, akkor még 
nem tudtam, hogy az aljegyző segítségemre tud lenni a rendeletnél. Szeretném megköszönni a 
segítségét. Szem előtt tartottam továbbá a testület kéréseit a díjak változtatása tárgyában.   
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A koncepcióban szereplő díjtételeknél eltérést tapasztaltam, ezért javasoltam, hogy előbb a 
rendeleteket beszéljük végig. Készült a tervezethez egy szöveges előterjesztés, melyben több 
dologban készült javaslat. Nevezetesen a reklámfelületek pontosítására, a cirkuszi rendezvény 
tartására. Kérdezném, hogy a következő mondat mit takar: „a rendezvény körülményei nem 
adottak”? Ez mit jelent? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Úgy tájékoztattak engem, hogy amikor cirkusz elvonult szemét és rendezetlen körülmények 
maradtak utánuk. Ugyanakkor ez a cirkuszrendezőnek a kötelessége volna, hogy Toy-toy 
WC-t hozzon magával, valamint a víz és az áram vételezéséről gondoskodjon. Ezért 
javasoltuk azt, hogy ne támogassuk a cirkusz rendezését, de amennyiben támogatjuk a 
díjtételeket vegyük egy kicsit lentebb, mert 30 ezer forintért nem jön el egy cirkusz sem.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Valóban magas díj van meghatározva, én levinném maximum 10 ezer forintra, viszont 
tegyünk bele egy 25 ezer forintos kauciót. Ha megfelelően rendet tesznek a rendezvény után, 
akkor ezt az összeget visszakapnák.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Korábban már felkértek engem, hogy rendezzünk vásárt. Eljött annak az ideje, hogy meg 
lehetne csinálni a vásárteret. Már többször elmondtam, hogy a dunaföldvári vásárt mi 
futtattuk fel, tehát van benne gyakorlatom. Javaslom, hogy egy keretet különítsünk el a 
vásártér kialakítására. Mindenképpen az önkormányzatnak kellene megkérni az engedélyeket. 
Százalékos arányban állapodtunk meg korábban a dunaföldvári önkormányzattal.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Félre ne értsél nem vagyok ellene, de először a Bácsvízzel kellene beszélni, hogy lehet-e azon 
a területen vásárt rendezni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Polgármester úrtól kérdezem, hogy sikerült beszélni az igazgatóval? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Még nem, de beszélni fogok vele.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Tavasztól el lehetne indítani. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egy kikötésem van, hogy Valantin-nap helyett Bálint-napi vásár legyen, mert annak 
hagyománya volt. Régen a Bálint-napi vásár és a Szent Mihály napi vásár volt a leghíresebb.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Olyan kikötés is van, hogy alkoholt csak akkor lehet árusítani, ha neve van a vásárnak.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A tervezetben a 3. §. felsorolása kiegészülne ezzel a lehetőséggel, a 6. §-ban a „nem adható” 
szövegrész kihúzásra kerül. Az 1. számú mellékletekben a díjtételeknél kérjük feltüntetni 14. 
ponttal, a korábban elhangzott javaslatok alapján, hogy a cirkusznak a közterület foglalási díja 
10.000 Ft, engedély kiadásakor fizetendő kaució 20.000 Ft, amit be kell fizetni az 
önkormányzatnál. A terület átadásánál kerülne elszámolásra a kaució, amennyiben probléma 
van a kaució az önkormányzatnál maradna. 
 
A közterület használati engedélynél kihúzásra került a kiállítás, alkalmi vásár, valamint a 
mobil tájékoztató és megállító táblák kihelyezése.  Kiegészítésre került a 3. § (3) 
bekezdésének a) és c) pontja. Ugyanezen bekezdés g) pontja kiegészülne az építési munkával 
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezéséhez 30 napot meghaladóan. Itt hulladék 
elhelyezésről van szó.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Visszakanyarodnék a (2) bekezdéshez, mivel véleményem szerint a közterület-használat 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatot ne a polgármester lássa el, hanem a hatósági 
osztály.  
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ennek ez a jogi formulája, hiszen a hatáskört a polgármester látja el, a hatósági osztály 
illetékes ügyintézője végzi az engedélyeztetési eljárást.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én ezt úgy értelmezem, hogy a hatósági feladat át lett adva a polgármester úrnak.  
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Az SZMSZ-ünk is rendelkezik erről.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Véleményem szerint a g) pontnál nincsen 30 nap, aki törmeléket helyez közterületre, fizessen. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egyetértek a képviselő úrral, viszont én 48 órát adnék arra, elvigye a közterületről az építési 
törmeléket.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Én sem támogatom a nulla napot, két-három napot azért biztosítani kellene. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Legyen 72 óra, bár azt nem tudom, hogy ki fogja ezeket ellenőrizni, mivel az elmúlt években 
ezt senki sem nézte.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A (3) bekezdésben az o) pont ki van húzva és ebbe a bekezdésbe, belekerülne a cirkusz. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A k) ponttal sem értek egyet, tartsa az udvarában a hatósági jelzéssel nem rendelkező 
járművet. 
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Nagy Erzsébet aljegyző 
Ez a pont akkor kerüljön át a 6. § (1) bekezdésébe, ahová azokat soroljuk, amire nem adható 
közterület használati engedély. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha senki nem bünteti meg és nem szedi be a bírságot, akkor nincs értelme az egésznek. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Jelentsék be írásban, kimegyünk, felszólítjuk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én továbbra is kitartok amellett, ami több helyen is szerepel, hogy gépjárművekre adható 
engedély, tegyük át a nem adható közé. Így pl. lakókocsira, utánfutóra, teherautóra, 
mezőgazdasági járműre, buszra. Ezért a 3. § (3) bekezdésében szereplő j) pontot is áttenném a 
6. §-ba. A teherautóval rendelkezőknek telephellyel is kell rendelkezniük, ott parkoltassák 
járműveiket. Éppen azt kellene elérnünk, hogy traktort és mezőgazdasági vontató kerüljön ki 
a városból.  A törvény előírja, hogy tilos városban közterületen parkolni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tehát a 6. §-ban a 3. felsorolást ne húzzuk ki, mivel ez az említettekre vonatkozik.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Véleményem szerint nem csak a Platán téren nem adhatunk ki engedélyt árusítás céljára, 
hanem máshová sem a piacon kívül.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ezzel az a gondom, hogy több helyen, boltok előtt szoktak árusítani. Megtilthatjuk-e 
magánterületen az árusítást?  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Magánterületen nem tilthatjuk meg.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Így nincs értelme a piac rendeletünknek. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A városképet rontó árusítást meg kellene szüntetni, ezt kellene beletenni a rendeletbe. 
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Kérdésem, hogy mi ezzel a cél? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az a cél, hogy mindenki csak a saját boltja reklámját propagálhassa saját, normális területen.  
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Értem a szándékot, megpróbáljuk megfogalmazni. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tehát a bizottság javaslata az, hogy a 6. §-ból kihúzásra kerülne a Platán téren árusítás és 
megbíznánk a Jegyző Asszonyt, hogy annak lehetőségét  találja meg, hogy elkerülhető legyen 
a város területén, egyéb helyeken az árusítás.  
 
A 8. § paragrafus helyébe lépett egy új rész, ami véleményem szerint elfogadható.  
 
Összefoglalnám az elhangzottakat, a tervezetet úgy javasoljuk elfogadásra, hogy a 3. §-nál 
kezdődnek a módosító indítványok, a beszúrt új pontokat elfogadtuk. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Kérdésem, hogy a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában miért maradt benne az árusító és egyéb 
pavilon elhelyezése? 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Töröljük a b) pontot is.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tehát törlésre került a 3. § (3) bekezdésének b) és e) pontja, a g) pontba bekerül a 72 óra, a j), 
k) és o) pont törlésre került, valamint utolsó pontként bekerült a cirkusz. A 4. § b) pontja 
törlésre került. A 6. §. (1) bekezdésének első felsorolása törlésre került, a 2. felsorolásból a 
cirkusz és mutatványos tevékenység kihúzásra került, a 3. felsorolás benne marad, a Platán 
téren árusítás kihúzásra kerül. Továbbá megbízást adtunk a Jegyző Asszonynak annak 
megszövegezésére, hogy a város területén ne lehessen a piacon kívül árusítani se magán, se 
közterületen. Az előterjesztett új 8. § kerül elfogadásra.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezet ilyen 
tartalmú elfogadásával? 
 
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértett. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Áttérhetünk a díjtételekre, az 1. pontban korábban a díjtétel 440 Ft volt, most a javaslat 2.000 
Ft/m2/év.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Egyetértek a javaslattal. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A 2. pont kihúzásra került. A 3. pontban új szövegezés került ott a javasolt díjtétel 200 
Ft/m2/hó.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy elfogadható-e a javaslat? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek a javaslattal. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A 4. pontban új szövegezés került és ott a díjtétel javaslat 500 Ft/m2/hó. A koncepcióban 745 
Ft szerepel. 
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Legyen a koncepcióban meghatározatott díj. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy elfogadható-e a 745 Ft/m2/hó? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek a javaslattal. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az 5. pontban új szövegezés került, melynek a díjtétel javaslata 1000 Ft/nap/gépjármű. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy elfogadható-e a javaslat? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek a javaslattal. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A 6. pontban eleve módosul a nap, 72 órát meghaladó tárolásnál a díjtétel javaslat 500 
Ft/m2/hó. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A javasolt összeget kevésnek tartom, legyen 100 Ft/m2/nap.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy elfogadható-e a javaslat? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek a javaslattal. 
 
/Vörös Sándor polgármester úr elhagyta az üléstermet/ 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A 7. pontnak is új a szövegezése, viszont nincs meghatározva díjjavaslat. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Én ezt az összeget nagyon megemelném, mert ha lesz az önkormányzatnak nyertes pályázata, 
akkor ezzel a díjtétellel vissza is áramlana pénz. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Legyen 500 Ft/m2/nap a díjtétel, mert itt tényleg a külsősökről szól.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy elfogadható-e a javaslat? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek a javaslattal. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A 9. és 10. pont kihúzásra kerül, a 15. pont elé kerülne a cirkuszi rendezvény díjtétele és a 
kaució meghatározása.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzott 
módosításokkal? 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Akkor értek egyet, ha meghatározzuk azt is, hogy ebből mennyi pénz fog a jövőben befolyni.  
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A bizottság tagjai 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadták a díjtételeket. 
 
A szavazások eredményét összegezve a közterületek használatáról és a közterület használati 
díjról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint fogadta el a bizottság: 
 
80/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a helyi közterületek használata és a  
közterület használati díjról szóló rendeletre 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a helyi közterületek használata és a 
közterület használati díjról szóló rendelet-tervezetet és a következő módosításokat teszi: 
- a 3. § (3) bekezdésének b) és e) pontja törlésre kerülne. A g) pontba bekerülne a 72 órát 
meghaladó, a j), k) és o) pont törlésre kerülne, valamint utolsó pontként bekerülne a cirkusz. 
- A 4. § b) pontja törlésre kerülne.  
- A 6. §. (1) bekezdésének első felsorolása törlésre kerülne, a 2. felsorolásból a cirkusz és 
mutatványos tevékenység kihúzásra kerülne, a 3. felsorolás benne maradna, a Platán téren 
árusítás kihúzásra kerülne.  
- Az előterjesztett új 8. § kerülne elfogadásra.  
 
2./ A bizottság megbízza a Jegyző Asszonyt annak megszövegezésére, hogy a város területén 
ne lehessen a piacon kívül árusítani se magán, se közterületen.  
 
3./ A bizottság úgy rendelkezik, hogy az 1. számú mellékletben szereplő közterület használati 
díjak módosításáról szóló javaslattétel a jegyzőkönyvhöz csatolja. 
 
4./Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 

d) Javaslat a helyi környezet és természetvédelemről szóló rendeletre 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ezt a rendelet-tervezet is megtárgyaltuk a szeptemberi ülésen és elküldésre került 
véleményezésre. A Környezetvédelmi Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján formai 
változtatások lettek javasolva, melyek átvezetésre kerültek. Egy pontunk a HÉSZ-be került 
módosításra. Ezekkel, a változtatásokkal került a bizottságunk el, javaslom a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
 A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
 
 
 



 15 

81/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a helyi környezet és természetvédelemről szóló rendeletre 
 
            H a t á r o z a t  
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a helyi környezet és természetvédelemről 
szóló rendelet-tervezet és azt a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 

e) Javaslat a folyékony hulladék elszállítására szervezett közszolgáltatás rendeletre 

 
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Előzetesen annyit szeretnék elmondani, hogy korábban külön kellett boncolnom több 
rendeletet, hogy tárgykörönként külön legyenek és ez az egy dolog maradt volna ki az 
egészből. Semmi mást nem csináltam, mint összeollóztam a mi saját rendeleteinkből, hogy 
egy helyen legyen, és külön csináltam egy díjtételes rendeletet hozzá, mint a szilárd 
hulladéknál.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy az alaprendelettel, van-e valakinek kérdése? 
 
A bizottság tagjai részéről kérdés nem merült fel. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezet 
elfogadásával? 
 
 A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
82/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a folyékony hulladék elszállítására  
szervezett közszolgáltatás rendeletre 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet és azt a képviselő-testület számára 
elfogadásra javasolja.  
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 

f) Javaslat a víz és csatornadíj rendeletre 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A rendelet-tervezet 1. § b) pontját kivenném, mivel a c) pont tartalmazza.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nem vagyok hajlandó magasabb díjtételt elfogadni, mint az infláció, ugyanis azt ígérte a 
kormány, hogy az infláció, illetve nyugdíjemelés mértékénél nem lehet több magasabb a 
közüzemi díjak emelése. Tehát 5 %-nál magasabb díjemelkedést nem fogadok el.  
 
A folyékony hulladék elszállításánál, ha valaki ellátatlan területen lakik vagy csatornázott 
területen – óriási különbség. A faiskolába lévő 29 ház csatornázatlan területen van. Nagyon 
kicsi különbségnek érzem a c) pontban a differenciálást. 
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Javaslom, hogy bízzon meg a testület azzal, hogy tárgyalást kezdeményezzek a Bácsvíz Zrt-
nél, hogy kevesebbet kelljen fizetniük azoknak, akik csatornázatlan területen laknak.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Korábban úgy volt, hogy a leürítésnél csak a felét kellett azoknak a lakóknak megfizetni. A 
másik dolog, ha csökkentjük az árat, akkor a szolgáltató nem fogja elvinni pl. Soltra leüríteni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Tudjuk, hogy a szolgáltató hová üríti le a szennyvizet? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Remélhetőleg a mi telepünkre. Mégsem kellene kihúzni a b) pontot, pontosan a fogadási díj 
miatt.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Meg kellene tudnunk, hogy a telepre kihord tengelyen szállított szennyvizet és mennyit? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt is meg kellene tudni, hogy ez a mennyiség havi, illetve éves bontásban mennyi. 
 
/Elnök asszony felhívja a Bácsvíz Zrt. munkatársát, hogy információ kérjen/ 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A solti vállalkozó rendszeresen ürít a telepre. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Véleményem szerint adjunk kedvezményt.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Közölni kell a 29 lakóval, hogy ez a lehetőség lesz számukra. Korábban úgy volt, hogy az 
ürítési díj felét visszatérítettük a lakosnak.   
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Mindenképpen azt javasolnám, hogy a rendelet elfogadása mellett a jövő évi közgyűléseken 
bízza meg a polgármester urat azzal, hogy a fogadási díjnak a lejjebbvitelével kapcsolatban 
tárgyalásokat kezdeményezzen.  
 



 17 

Kovács Péter alpolgármester úr 
Sajnálom, hogy nem tudom összehasonlítani az árakat a tavalyival.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Egy módszerrel tudod visszaadni az ott lakóknak a pénzt, ha – ahogy az alpolgármester úr 
mondta – behozza a számlát a lakos és az ürítésnek a felét visszakapja. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy az 1. § egészüljön ki egy (3) bekezdéssel, ahová rögzítenénk, hogy a 
csatornázatlan területről a lakosság a szennyvíz ürítési számla bemutatása ellenében az ürítési 
díj 50 %-át visszatérítésként a helyi önkormányzatnál felveheti.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Javaslom, hogy a 29 lakót ki kell értesíteni erről, a rendeletet mellé kell csatolni. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezet módosításával és 
elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
83/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a víz és csatornadíj rendeletre 
 
            H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a Bácsvíz Zrt. által szolgáltatott 
ivóvízért, valamint a folyékony hulladék elszállításáért fizetendő díjakról szóló rendelet-
tervezetet és az alábbi kiegészítéssel javasolja a képviselő-testület számára elfogadni: 
- 1. § (3) bekezdés: „a csatornázatlan területről a lakosság a szennyvíz ürítési számla 
bemutatása ellenében az ürítési díj 50 %-át visszatérítésként a helyi önkormányzatnál 
felveheti.” 
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 

g) Javaslat a vagyonrendelet módosítására – Dunavecse 2401/9 hrsz-ú ingatlan 

      elidegenítése okán 

 
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Kaptunk a Harsányi ügyvédi irodától egy levelet, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megbízásából, miszerint a Pentele-híd építése kapcsán fennmaradt egy 113 m2-es terület a híd 
alatt. A területért 30.156 Ft-ot ajánlottak. Kérik, hogy az önkormányzat idegenítse el a 
területet a Magyar Államnak az ügyvédi irodán keresztül. Térképet is kaptunk hozzá, de azt 
elmulasztottuk kiküldeni, a holnapi nap pótolni fogjuk.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kérdésem, milyen a terület rendeltetése? 



 18 

 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
A terület forgalomképtelen. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Meg kellene nézni, hogy korábban mennyiért adtuk el a területeket. Jelentős különbségek 
voltak, a terület minősítésétől függött. 
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Zártkerti útnak van minősítve és forgalomképtelen.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Azt meg lehet nézni szerdára, hogy korábban mennyiért adtuk el a területeket. Tehát a 
javaslatunk az lesz, hogy meg kell vizsgálni, hogy mennyiért adtuk a hasonló területeket és 
azt az éves inflációval növelt értéken felajánlani a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek 
megvételre.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
84/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a vagyonrendelet módosítására 
 – Dunavecse 2401/9 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítése okán 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a Harsányi Ügyvédi Iroda által küldött 
levelet és a következő megállapítást teszi: 
Meg kell vizsgálni, hogy mennyiért adta az önkormányzat évekkel ezelőtt a hasonló 
területeket és azt az éves inflációval növelt értéken felajánlani a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt-nek megvételre.  
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 

h) Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok 2012. évre vonatkozóan 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Decemberben lejár a korábbi szolgáltatóval a szerződés. Azért történik így a javaslat, mert az 
óvodára egész évre, az iskola első félévére, mert szeptembertől bizonytalan, hogy ki fogja az 
étkeztetés ellátni. A becsült értékként figyelembe vehető nettó 16.665 eFt ismeretében az 
egyszerű közbeszerzési eljárás szabályait alkalmazva két lehetőség közül választhat az 
önkormányzat. A mi bizottságunknak meg kell határozni a minimális kritériumokat. 
Korábban az volt a célunk, hogy helyi vállalkozó szolgáltasson. Tudjuk-e azt, hogy a kiket 
hívjunk meg? 
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Igen, a két dunavecsei szolgáltatót, valamint egy dunaegyházit.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Én annak örülök, hogy meghívásos ajánlattevős az eljárás. Nekem nem célom, hogy messziről 
szállítsák a gyerekeknek az ebédet. Azt azért látnunk kell, hogy hogyan fog alakulni a 
költségvetésünk. Azt mondom, hogy szabjunk meg egy idei összeget, plusz 5 %-os 
keretösszeget.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy az ügyrendi és pénzügyi bizottság fogalmazza meg a kritériumokat.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
A szerdai testületi ülésre hozni fogjuk a kritériumokat. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy lehet-e tudni, hogy az intézetnél marad-e a konyha? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Nagyon bizonytalan a helyzetük. Javaslom, hogy írjuk ki a közbeszerzést, egyszerű eljárás 
keretében 3 meghívottal. A feltételeket meghatalmazott bizottság összeállítja.    
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 
 
85/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
feladatok 2012. évre vonatkozóan 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a közétkeztetés közbeszerzése című 
előterjesztést és a következő javaslatot teszi: 
a bizottság a közbeszerzést egyszerű eljárás keretében indítványozza, az ajánlattételi 
felhívását három, kiválasztott ajánlattevő részére megküldené. A feltételeket meghatalmazott 
bizottság összeállítja össze a 2011. november 30-i testületi ülésre. 
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
 i) Gázenergia közbeszerzése 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az önkormányzat által 2010. évben kötött gázenergia szerződés 1 éves időtartama 2011. 
június 30. napjával lejárt, az időközben kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult 
ajánlat hiányában. A közbeszerzési törvény változásából adódóan a gázenergia beszerzése, 
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mint közszolgáltatás 50 millió forint értékhatár alá tartozik, így részünkről nem közbeszerzés 
köteles.  
 
A bizottság tagjai az elhangzottakat tudomásul vették. 
 
 

j) Javaslat a KDV Társulási Megállapodás módosítására 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Felkérem Jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a bizottságot a módosításról.  
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Az előterjesztésben elküldtem a határozati javaslatot, valamint az egységes társulási 
megállapodást. A jogi háttér rendezése miatt szükséges a módosítás, mivel a törzskönyvi 
nyilvántartásba le kell jelenteniük, ahogy azt a törvényi változások megkövetelik. A jogi 
formulákat kell végigvezetni a szervezeti rendszerével együtt. Mindenki láthatja, hogy nagyon 
sok önkormányzat van a társulásban, nagyon nehéz összefogni az egészet. Ezért fordult elő, 
hogy egy kis módosítással újból kiküldték azt a határozati javaslatot, melyet ez az 
önkormányzat már egyszer elfogadott januárban. Úgy véltem, hogy hozzuk be az egészet, 
segítsük a KDV munkáját azzal, hogy mi elfogadjuk, elküldjük az elfogadó határozatot és 
akkor Dunavecse már biztos, hogy elfogadta a törzskönyvi bejegyzésüknek a továbbvitelét. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Muszáj nekünk ezt elfogadni? Ezzel a döntéssel az önkormányzat minden jogáról lemond, 
mindent eldönt Polgárdiban az elnök. Én ezt nem támogatom, ha akkor képviselő vagyok, 
akkor én ebbe bele se léptem volna. Az a véleményem, hogy ne fogadjuk el, attól a Dunanett 
Kft. ugyanúgy el fogja vinni a szemetet.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Származik-e hátrányunk, ha ezt nem fogadjuk el? 
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Ők egy kohéziós alapból 100 %-os uniós támogatást kaptak az egész rendszernek az 
elindításához. Ezért is fontos számunkra a jogi háttér megteremtése.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Komplikáltabb a helyzet, mert ebből csak úgy lehet kihátrálni, ha kifizetjük a ránk eső részt. 
Tudni kell, hogy nekünk nincs szeméttelepünk, az önerőt a szolgáltatók fizetik helyettünk, 
ezért fognak ők szolgáltatni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én azt javaslom, hogy ameddig húzni lehet, addig húzni kell. Az önkormányzat benne van az 
IZSÁK-KOM-ba is, ha a KDV felmondja a szállítást, van választásunk. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Igen, de sokkal drágábban szállít. 
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Most még igen, de ha aláírja az önkormányzat, akkor kell megnézni, hogy milyen árakat 
fognak szabni. Én nem szavazom meg.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tulajdonképpen a Dunanett Kft-nek a tulajdonosi köre a KDV. Ugyanakkor mondhatja a 
KDV a Dunanett Kft-nek, hogy honnan ne vigye el a hulladékot.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Meg kellene tudni a többi önkormányzattól, hogy hogyan állnak a kérdéshez. A kérdés az, 
hogy ők ebben a formában elfogadják-e a módosítást? Ebben a szerződésben mindennemű 
jogodról lemondasz.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Azért kell ezt módosítani, mert eddig ez nem volt így.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Egyszer megtettük, hogy nem fogadtuk el a szemétszállítási díjat, egyik település sem állt 
mellénk és végül rajtunk hajtották be a különbözetet.  
 
Összefoglalva az hangzott el, hogy nem támogatja a bizottság a társulási megállapodást 
módosítását.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 86/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Javaslat a KDV Társulási Megállapodás módosítására 
 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a Közép-Dunavidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést és úgy határoz, hogy nem javasolja a képviselő-testület számára elfogadni.  
 
2/ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 

k) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 

     meghatározása 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Először, ami érint bennünket az-az előző évekről vállalt kötelezettségek. Ebből egy tétel van, 
ami nem volt összegszerűen elfogadva csak a szándék volt meghatározva – ez pedig a 
járdaépítés támogatása. A polgármester úr beállított erre a célra 1 millió forintot. A másik 
tétel a jogtár, cégtár megrendelése – ami még nincs határozattal elfogadva.  
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Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Véleményem szerint ki kellene egészíteni a járdaépítést akadálymentesítéssel. A központban 
nem lehet közlekedni sem babakocsival, sem kerekesszékkel. Ki kellene szedni a szegélyt, 
megdönteni a padkát és visszatenni. A kisgyerekesek a Fő úton tudnak csak közlekedni több 
helyen és ez eléggé veszélyes.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Úgy érzem, hogy ezzel a két tétellel elfogadhatjuk a kötelezettségvállalásokat. A díjaknál már 
nagyon sok helyen túljutottunk pontról-pontra. Kérdésem, hogy ide a kedvezményt – ami 
mondtuk a szennyvíznél – be kell-e emelni? 
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Mivel kiadást, bevétel érint ezért igen.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tehát a 12. oldalon a víz és csatornadíj résznél a csatornázatlan területről szállítva bekezdést 
ki kell egészíteni a kedvezménnyel, valamint a települési folyékony hulladék fogadási 
díjtétellel. A lap tetején az alkalmi kereskedők által fizetendő napi iparűzési adó összege rész 
törlésre kerül. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Az építőipari tevékenységet folytató vállalkozó, ha az ideiglenes jellegű tevékenysége a 30 
napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, akkor napi iparűzési adót fizet, amelynek 
mértéke naptári naponként 4.000 Ft, tehát nem 4.400 Ft, mint ahogy az előterjesztésben 
szerepelt. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Következnek a bérlakások díjainak meghatározása. Két fajta javaslat született, 5 és 10 %-os. 
Ezen kívül van a szociális alapú és a költségelvű. A szociális alapú díjat a Fő út 24. és a Futár 
utcai lakásokra érvényes, a többi lakás pedig a költségelvűvel van összefüggésben.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A 10 %-os emeléssel értenék egyet. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Egyetértek a képviselő úr javaslatával.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Sajnos a legtöbb önkormányzatnál a bérlakások sorsa hasonló, az önkormányzatok nem 
tudnak rá költeni, és a lakos sem. Nagyon sajnálom azokat, akiknek nincs saját lakásuk, de 
lehet, hogy pont ez miatt gondolják meg, hogy megvásárolják. 
   
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az elhangzottakat figyelembe véve megkérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a 10 
%-os emeléssel. 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek a bérlakások díjainak 
10 %-os emelésével. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A lakásokhoz tartozó garázsok bérleti díját változatlanul kívánjuk hagyni, azért mert a 
garázsok nagyon rossz állapotban vannak. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az a probléma, hogy hosszú éveken át nem lett a garázsokra költve, azért is vannak ilyen 
állapotban. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Én 5 %-ot javaslok.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy változatlanul hagyjuk a 
garázsok bérleti díját. 
 
A bizottság tagjai 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő tétel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 200 Ft/m2/év összeggel 
növekedne. Tehát 8.000 forintról 8200 forintra változna. Ide tartoznak a Fő út 40. üzletei, a 
mozi épülete. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Nem értem, hogy miért nem az előre jelzett infláció mértékével azonos emelés került a 
koncepcióba. A minimum az, hogy ekkora emelést hajtsunk végre, ez szükséges ahhoz, hogy 
valamint szinten tartsunk.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az 5 %-os emeléssel 8400 Ft/m2/év-re változna a bérleti díj a nem lakás céljáró szolgáló 
helyiségeknél. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a módosító indítvánnyal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő tétel a talajterhelési díj, ahol nem szerepelnek tarifát, viszont egy 2003. évi 
törvény szabályozása szerint a 2012. évben 100 %-os mértékkel adózik. Ezt az adóformát 
csak tudomásul kell vennünk, változtatni nem tudunk rajta.  
 
A közterület használati díjtételeket a rendelet-tervezetnél már megtárgyaltunk, át kell vezetni 
a koncepcióba a javaslatokat. Egy dologról nem beszéltünk, mivel az a vásár és piactartási 
rendeletünkben van benne.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ezeket, a díjakat idén határoztuk meg, itt is javasolni szeretném az 5 %-os emelést.  
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Az nem probléma, hogy nem telt el a módosítástól 1 év? 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Akkor ezt csak tudomásul venni tudjuk. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Áprilisban voltunk szabálytalanok, mivel az önkormányzati díjtételeket csak novemberben 
lehet meghatározni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ez a díjtétel ugyanis januártól fog életbe lépni. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendezvények díjainak 5 %-os 
emelésével? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő tétel a terembérleti díjak a polgármesteri hivatal, valamint intézmények 
tekintetében. Ennél a tételnél is legyünk következetesek, tehát 5 %-os legyen az emelés. 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
A sportcsarnok tekintetében olyan kis mértékű lenne az emelés, hogy a 4 Ft/m2/óra díjról a 
kerekítés szabályai szerint nem mozdulna el. Javaslom, hogy a sportcsarnok tekintetében írjuk 
oda, hogy hány m2 a nagyterem és a kisterem.  Zárójelbe írjuk oda a forintot is, mert azzal 
jobban lehet számolni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tehát tegyünk mellé egy oszlopot, ahol a forint is fel van tüntetve. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nem mindegyiknél, csak az utolsó három tételnél.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A sportcsarnoknak nagyon alacsonyak a díjai a rezsijéhez képest, azt is mondhatom, hogy 
nevetséges az ára.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy négyzetméterek alapján megállapításra kerüljön a művelődési ház, 
sportcsarnok viszonylatában az, hogy mennyi a díj. 
 
Elnök asszony megkérdezi, hogy ki ért egyet az 5 %-os emeléssel és azzal, hogy könnyebb 
számolás érdekében a művelési ház és sportcsarnok tekintetében forint is kerüljön a díjtétel 
mellé? 
 
 A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kommunális adónál hiányolom, hogy nincs meghatározva díjtétel, csak az, hogy várhatóan 
mekkora összegű bevétel fog befolyni. Ezt így nem lehet meghatározni. 
 



 25 

Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy olyan lehetséges-e, hogy a 2011. évre meghatározott díjtételre egységesen 5 
%-ot javasoljunk? Kivéve ez alól a bérlakások díjai, ahol 10 %-ot javasoltunk, illetve a 
garázsok bérleti díjait, ahol nem javasoltunk emelést.  
 
A bizottság tagjai egyhangúan egyetértettek a képviselő úr javaslatával.  
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
A kommunális adónál is lesz egy ekkora emelés? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Akivel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy a környéken a miénk a legbarátibb.  
 
Dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
Azért kérdezem, mert akkor azt be kell hozni rendelet formájában. A jövő évi kommunális 
adót december 1-jéig el kell fogadtatni, ahhoz, hogy január 1-jétől az emelt díjat lehessen 
kivetni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy a korábbi rendeletbe meghatározott díjtételeknek javasoljuk az 5 %-os 
emelését és a rendelet beterjesztését? 
 
 A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A következő tétel a mezőőri járulék, mely változatlanul került elénk. Ha az 5 %-os emelést 
nézzük, akkor 86 Ft a javaslatunk.  
 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a mezőőri járulék 86 Ft/AK összegével? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Azzal egyetérthetünk, hogy a továbbiakban is támogatni kívánjuk a civil szervezeteket, az 
összeg természetesen a jövő évi költségvetés függvénye lesz, hogy mekkora keretet 
határozunk meg. A támogatási célt a koncepcióban, mint javaslatot benne hagyhatjuk.  
A következő fejezet a fejlesztéseket tartalmazza. A fejlesztéseknél a tegnapi oktatási és 
szociális bizottsági ülésen elhangzott, hogy a művelődési ház padozatával valamit kell 
csinálni, mert az egy szégyenfolt. Ezért a női WC akadálymentesítése és felújításán kívül a 
nagyterem padozatának hidegburkolását javasolni fogja a bizottság. Valamint elhangzott, 
hogy a vásártér kialakítása, ami még felvételre kerülne.  
 
/Vörös Sándor polgármester úr visszaérkezett az ülésre/ 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Annyi kiegészítésem volna hozzá, hogy az első felsoroláshoz tegyük bele a Honvéd utcát is, 
mert így szól a pályázat, valamint a második bekezdéshez, ha beletettük a sportcsarnok 
hőszigetelését, akkor a KEOP-os pályázat egésze kerüljön bele, így lenne teljes.  
 
 



 26 

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet módosító javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összegezve a szavazások eredményét a bizottság tagjai az alábbi határozatot fogadták el: 
 
87/2011. számú (XI.23.) Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 
meghatározása 
 
 
            H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepciójának meghatározásáról szóló előterjesztést és a következő 
módosításokkal javasolja a képviselő-testület számára elfogadni: 
- a 9. oldalon, a 2012. évet érintő 2008-2011. években keletkezett, a gazdálkodást érintő 
határozatok táblázatnál a Járdaépítés támogatása szövegrész kiegészülne a járdák 
akadálymentesítésével. 
- 12. oldalon az első bekezdésből törlésre kerülne a napi iparűzési adó összege, a 30 napnál 
rövidebb ideig egyéb tevékenységet végzőké 4.000 Ft összegre változna. 
- a 2011. évre meghatározott díjtételre egységesen 5 %-os emelés a javaslat, kivéve ez alól a 
bérlakások díjai, ahol 10 % lenne, illetve a garázsok bérleti díjait, ahol változatlan formában 
maradnának a díjak.  
- a közterület használati díjtételek a rendelet-tervezetben meghatározottak szerint kerülnének 
beemelésre.  
- A terembérleti díjak a polgármesteri hivatal, valamint intézmények tekintetében kiegészülne 
egy oszloppal, a művelődési ház és sportcsarnok tekintetében a négyzetméterrel felszorozva 
forintosítva szerepelne. 
- A kommunális adónál táblázat formájában, komfort fokozat alapján szerepelne az 5 %-os 
emelési javaslat, valamint a bizottság felkéri Jegyző Asszonyt a rendelet-tervezet 
beterjesztésére. 
- A fejlesztések fejezet első felsorolása kiegészülne a Honvéd utca szövegrésszel, a 2. 
felsorolás az iskola és óvoda szövegrésszel, a művelődési ház nagyterme padozatának 
hidegburkolásával, valamint a vásártár kialakításával.   
 
2/ Ezen határozatról értesül: 

- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 

 
l) Körzeti megbízotti iroda helyiségbérletével kapcsolatos ügy 

 
Vörös Sándor polgármester úr 
A kunszentmiklósi rendőrkapitány úr keresett meg azzal, hogy átköltözne a hivatal épületébe 
a körzeti megbízotti iroda. Javasolni szeretném, hogy ne helyiségbérletet fizetessünk velük, 
hanem a négyzetméter arányos rezsiköltséget.  
 
 
 



 27 

Kovács Péter alpolgármester úr 
Én a költözés ellen szavazok, mégpedig azért mert kicsik a szabad irodák. Kérdésem, hogy 
mennyien lesznek egyszerre szolgálatban? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az ígérete az, hogy ide fog hozni két járőrt még.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ezek az irodák légyegesen kisebbek, mint a Rt-nél. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nem egy irodára van szükségük. Azért keresett meg bennünket, mert januárban kiköltözik az 
Zrt. Kelédhátra.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azért is ellenzem, mert az új szárnyban van az okmányirodánk és vannak irodák is. A másik 
probléma a zárkózás, a nyitott folyósok. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A rendőri irodát nem is tenném az emeletre csak a földszintre, ott pedig csak az okmányirodai 
rész jöhetne számításba.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Arra gondoltunk, hogy a polgárőrség irodáját és egy-két irodát leköltöztetnék egy szinttel 
lejjebb, betennénk egy ajtót és akkor 4 iroda rendelkezésre állna a részükre.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A rendőrségnek földszinten a helye.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az a kérdés, ha valóban kiköltözik a Zrt., akkor hová tesszük a rendőröket? 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Nem tudok róla, hogy felmondták volna a szerződésüket. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Van egy áthidaló megoldásom, ha megvan a hét kinevezés, akkor megkapják a földszinti 
tárgyalót és a vele szembe lévő irodát.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Levélben megírom a feltételt és a m2 árakat.  
 
A bizottság tagjai egyhangúan, határozathozatal nélkül egyetértettek az elhangzottakkal.  
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A nyílt ülésen több napirend nem volt, a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.  
 

Kmft. 
 
 
 

 
      Halászné Kovács Éva 

                                                                    képviselő 
                                    Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
 
 


