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Kovács Éva jegyző asszony, Dr. Tarnai Kitti aljegyző, Ginál Róbert mb.gazd.csoport vez., 
Ladóczki Attila vezető főtanácsos, Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Kerekné Markovits 
Julianna óvodavezető, dr. Harmos István Összevont Egészségügyi és Szociális 
Intézményvezető főorvos 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő 
vendéget.  
Elmondta, hogy Vasaji László képviselő úr jelezte, hogy később fog az ülésre érkezni, 
Krizsics János és Vörös Sándor igazoltan távol marad a mai ülésről. Az ülés határozatképes, 
mivel 9 fő képviselő jelen van, így azt megnyitotta. 
Előre bocsátva a mai ülésen sem tud jelen lenni a Megyei Közgyűlés elnöke, mert ma van 
közgyűlés, viszont egy közel 3000 oldalas anyagot küldött és egy tájékoztatót, arról mi 
található a lemezen. A napirendi ponton belül az országgyűlési képviselő úr is küldött egy 
kettő oldalas tájékoztatót, viszont nem jelezte, hogy a mai ülésre nem jön el. 
 
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.  
 

1.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Kunszentmiklós Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója a  
     kistérség és Dunavecse közbiztonságának helyzetéről. 

3.)  Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról. 
4.) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés képviselőjének, valamint az 

Országgyűlési képviselő tájékoztatója  Bács-Kiskun Megye és a Kistérség 
fejlesztési elképzeléseiről. 

 



 2 

 
5.) Egyéb ügyek 

a) FKDM TKT KESZI alapító okirat módosítás 
b) Az önkormányzat intézményei alapító okiratainak módosítása 
c) Járóbeteg szakrendelő bérleti díjának megállapítása 
d) Bölcsőde házirendje és szakmai programja 
e) Violin Művészeti Iskola kérelme 
f) Sövényültetési kérelem 
g) Akadálymentesítési pályázat 
h) Platán téren történő árusítással kapcsolatos döntés 
i) Szúnyogirtás 
j) Gyermekek nyári üdülésével kapcsolatos kérés 
k) SZSZB tagok választása 
l) Térfigyelő rendszer telepítése 
m) Közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos 

észrevétel 
n) Guinness nap 
 

 
(Az egyéb ügyek után zárt ülésre került sor) 

 
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozat hozatal nélkül elfogadták- megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 
 
 
1./ Napirend: 
     Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
     Előadó: Molnár Gyula polgármester 
 
 
Molnár Gyula polgármester 
Az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatokról: 

- 71/2009. sz. határozattal a testület a könyvvizsgálói jelentést az áprilisi ülésén 
elfogadta. 

- 72/2009. sz. határozattal a ellenőrzési jelentést a képviselő-testület elfogadta. 
- 73/2009. sz. határozattal a biztonsági szolgálat beszámolója elmaradt, tekintettel, hogy 

a céggel az a fajta tevékenységről szóló szerződés megszűnt az elmúlt évben. Erről, az 
ülésen szóbeli tájékoztatót tettem, mely beszámolót a testület elfogadott. 

- 74/2009. sz. határozattal a Kóbor kutyák befogásáról szóló beszámolót fogadta el a 
testület. 

- 75/2009. sz. határozattal az új  Közbeszerzési szabályzatunkat helyeztük érvénybe.  
- 76/2009. sz. határozattal az Okmányiroda illetékességi területének módosításával 

kezdeményeztük az önálló alirodaként történő működést.  
- 77/2009. sz. határozattal a Százszorszép Óvoda Alapító okiratát módosította a testület. 
- 78/2009. sz. határozattal úgy döntött a testület, hogy Szabadszállás város 

polgármesterének ipari parkkal történő együttműködésére vonatkozó megkeresésével 
kapcsolatban a döntést addig, amíg az önkormányzat az ipari park címet nem nyeri el, 
elhalasztja. 

- 79/2009. sz. határozattal módosította a testület a 36/2009. sz. határozatát a kátyúzási 
és tetőfelújítási munkálatokkal kapcsolatban.  
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- 80/2009. sz. határozattal döntött a testület a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
            Érdekszövetségének tagdíjával kapcsolatban. 

- 81/2009. sz. határozattal a „Hídi-vásár” rendezvényre pályázat benyújtása mellett 
döntött a testület.  

- 82/2009. sz. határozattal a Dunamellék újság újbóli megjelenésével kapcsolatban 
döntött a testület. 

- 83/2009. sz. határozattal a képviselő-testület kinevezte az új mezőőrt, aki a munkáját 
ezt követően felvette.  

- 84/2009. sz. határozattal a képviselő-testület kinevezte az új aljegyzőt, aki május 1-től 
munkába állt.  

- 85/2009. sz. határozattal a testület a Gyermekeinkért Iskolai Alapítvány támogatása 
mellett döntött a Guiness rekord megrendezésével kapcsolatban.  

- 86/2009. sz. határozattal a testület elutasított egy lakásfelújításra vonatkozó kérelmet. 
- 87/2009. sz. határozattal a testület elutasította a Benczúr utcai ingatlan cseréjével 

kapcsolatos kérelmet. 
- 88/2009. sz. határozattal a döntött a testület a Szemem fénye Alapítvány késével 

kapcsolatban. 
- 89/2009. sz. határozattal a Hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatban a 

testület hozott döntést. A Kft. vezetésével azóta már tárgyaltunk, arról, hogy ne az 
önkormányzatnak kelljen megfizetni a közel 6 millió forint, hanem más ütemezésben a 
lakosságnak a hulladékszállítási díjban. A következő ülésen az ügy kimeneteléről 
tájékoztatom a testületet.  

- 90/2009. a Közfeladatok ellátási módjáról szóló határozatban, illetve a rendelkezésnek 
megfelelően felülvizsgáltuk az intézményeinket melyet a testület elfogadott. 

- 91/2009. sz. határozattal elfogadta a képviselő-testület az Önkormányzati 
Minőségirányítás Program módosítását. 

- 92/2009. sz. határozattal a testület jóváhagyta a Százszorszép Óvoda IMIP-jét. 
- 93/2009. sz. határozattal a testület módosította az Ifjúsági koncepció határidejét. 
- 94/2009. sz. határozattal  a testület döntött az Egészségügyi szolgáltatás ellátási 

területének módosításáról. 
- 95/2009. sz. határozattal a gazdálkodáshoz programok vásárlásáról döntött a testület. 
- 96/2009. sz. határozattal a testület döntött az okmányiroda volt alkalmazottjának 

egyezségéről, melyet elküldtünk Kunszentmiklós város jegyzőjének is.  
- 97/2009. sz. határozatban lakástámogatás kérelem ügyében a testület megerősítette 

korábbi döntését.       
 
Polgármester úr felsorolva a lejárt határidejű határozatokat és a tett intézkedéseket kérte, hogy 
azt a testület fogadja el. 
 
A képviselő testület tagjai polgármester úr jelentését 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül tudomásul vették.  

 
 

2./ Napirend: 
     Kunszentmiklós Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója a kistérség és 
     Dunavecse közbiztonságának helyzetéről. 
     Előadó: Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
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Molnár Gyula polgármester úr 
Megkaptuk a rendőrkapitány úrtól a beszámolót, mindenki áttanulmányozhatta, gondolom sok 
kérdés merült fel. Megkérem a kapitányságvezető urat, hogy amennyiben szükségesnek véli, 
egészítse ki a beszámolót. 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Képviselő-testület! A 2008-as évről annyit 
emelnék ki, - melyet a tájékoztató is tartalmaz – sikerült elérnünk azt, hogy a múlt évben a 
regisztrált bűncselekmények száma 1,9 %-kal nőtt a teljes illetékességi területen. A vagyon 
elleni bűncselekmények dominálnak, a múlt év szerencsésnek mondható, mivel 70 %-ról, 60 
%-ra csökkent az össz bűncselekményekből a vagyon elleni bűncselekmények száma. Ennek 
ellentétjeként sajnálatos módon a személy elleni bűncselekmények száma 63-ról 87-re 
emelkedett, ami 38 %-os növekedésnek felel meg. A közlekedési bűncselekmények esetében 
is emelkedés tapasztalható, s azokon belül nemcsak az ittas vezetés a domináns, hanem azok a 
közlekedési balesetek is, amelyek a helyszín elhagyásával, illetve a másik cserbenhagyásával 
végződnek. A közrend elleni bűncselekmények száma kategóriájába beletették az okirattal 
történő visszaélés bűncselekményét. Lényeg az, ha valaki másnak az okiratát, személyi 
igazolványát, vezetői igazolványát megszerzi és azt 8 napon belül az okmányirodába nem 
adja le, abban az esetben jogtalanul tartja azt magánál. A tavalyi évben az ilyen 
bűncselekmények száma 63-ról 122-re emelkedett. Felderítési eredményességünk a múlt 
évben az előző évhez viszonyítva 5 %-kal csökkent. Január 1-től ezt a jellegű mutatót 
megszüntették teljes országos szinten, erről az évről jövőre már nem tudok beszámolni, hogy 
milyen volt a felderítési eredményességünk. Ezzel tulajdonképpen egy 35 éves beidegződést 
töröltek ki a statisztikai rendszerből.  
 
Még nem jelentkeztek azok a tendenciák a Duna-híd megépülésével, amiket vártunk. A 
tavalyi év második felében a dunaföldvári híd átépítése, a dunaföldvári belterületére intézett 
sebességkorlátozások, illetve az idei évben a Duna kishídnak az átépítése, a teherforgalomnak 
a ráterelése az 51-es számú főútra és Pentele hídra, ezek mind pozitív és negatív tendenciákat 
is gerjesztettek. Összességében a bűnügyi fertőzöttség tekintetében 2008-ban Dunavecse az 
országos átlagnak megfelelő volt. Súlyos testi sértések elég jelentős számban voltak, van egy 
bizonyos lakossági kör, aki hosszú évek óta nem elsősorban a munkából él. Ezek között 
felfokozódtak az indulatok, illetve ezeken a családokon belül hamarabb eljár a kéz, ennek az 
eredménye az, hogy a tavalyi évben 1-ről 8-ra nőtt a súlyos testi sértések száma. A 
közlekedési balesetek száma 0-ról 3-ra nőtt, ezt egy városban örömmel kellene mondani, 
sajnálatos módon halálos baleset is volt a területen. Ez köszönhető az elkerülő útszakaszon a 
forgalom felgyorsításának. Az Országos Rendőrfőkapitányság felmérése alapján Dunavecse 
elkerülő útszakasz ajándékot fog kapni egy fixen rögzített traffipaxot, ennek a jelrendszere és 
képrendszere közvetlenül az ORFK-hoz fog befutni. Ezt a statisztikai adatok alapján mérték 
le. A múlt évben 4 esetben kellett eljárnunk büntetőeljárásban közúti jármű ittas vezetése 
miatt. A közrend elleni bűncselekmények száma 10-ről 30-ra emelkedett. Ezen kategórián 
belül a garázdaságok száma 6-ról 2-re csökkent. Ami megemelte ezt a 10-es számot, az az 
okirattal történő visszaélés bűncselekménye. A közegészség elleni bűncselekmények száma 1-
ről 12-re emelkedett, mely kategórián belül a kórós szenvedélykeltések száma 0-ról 5-re, a 
kábítószerrel való visszaélések száma pedig 0-ról 7-re nőtt. Több rendbeli, kóros 
szenvedélykeltés miatt folytattunk büntetőeljárást egy dunavecsei fiatalkorú személy ellen, 
aki vényköteles gyógyszert, Rivotrilt adott el fiatalkorúaknak. Itt hívnám fel a figyelmet arra, 
hogy az, amit mi a szakértővel bevizsgáltattunk, az igaz. Nem egy esetben tapasztaltuk, hogy 
a fiatalok egymás közt sutyiba adják-veszik a porcukrot. A többiek előtt ez egy nagyon menő 
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dolog, és amikor szakértői vizsgálatról visszajön – 140 ezer forint egy mintavétel vizsgálata – 
kiderült, hogy porcukor, ez is benne van a dologban.  
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 81-ről 66-ra, nagymértékben csökkent. Ezen 
kategórián belül a lopások száma 40-ről 34-re, a betöréses lopások száma pedig 23-ről 16-ra 
csökkent. Ez köszönhető volt annak, amit említettem, hogy azok a helybéli bűnözői körök, 
akik ezzel foglalkoztak, képbe voltak, illetve büntető eljárás alá vontuk őket. Viszont a 
dunántúli hatás, ami miatt Dunaújváros retteget, - elárasztjuk őket - ez megfordult. Sajnálatos 
módon mivel ott többen vannak, mint ezen az oldalon, ebből következően ott több bűnöző 
termelődik ki. Mivel ott megtették azokat a lépéseket, amiket mi csak csúsztatva tudunk 
megtenni, gondolok itt azokra a vagyonvédelmi eszközökre és berendezésekre, amiket 
telepítenek a Dunántúlon és Pest megyében, szépen fokozatosan húzódnak a bűnözők  azokra 
a területekre, ahol ilyen jellegű védelem nincs.  
 
Dunavecsén az elmúlt évben is Csehi Mihály r.zls. és Kulcsár János r. zls. körzeti megbízott 
teljesített szolgálatot. Tavalyi évben a három település vezetése abban állapodott meg, hogy 
Dunaegyháza és Apostag körzeti megbízotti irodáját 2009. január 1-től anyagi okok miatt 
felszámoljuk. Dunavecsét, mint kvázi rendőrállomást jelöljük ki. Köszönetemet kívánom 
kifejezni, mivel további lépésként már megvan az internetes kapcsolat a központtal, ebből 
adódóan a rendőröknek nem kell Kunszentmiklósra utazni azokért az információkért, amiket 
közvetlenül számítógépen meg tudnak kapni, illetve amiket fel kell nekik vinni, azt itt helyben 
meg tudják tenni, ezzel is le tudtuk csökkenteni a benzinköltséget.  Dunavecsén jelenleg 1 
Ford Focus combival teljesítenek szolgálatot, melyet a 4 fő körzeti megbízott használ. 
 
2008. egyik vívmánya az volt, hogy sikerült elérni – hosszú évek után – hogy önálló baleseti 
helyszínelő dolgozik. Tavaly decemberben megalakult az önálló közlekedésrendészeti 
alosztály, ami azt jelenti, hogy teljes baleseti helyszínelői és vizsgálói csoporttal már az ilyen 
jellegű, itt a területen történt közlekedési balesetek körülményeit helyben vizsgálják, tehát 
Kunszentmiklóson el lehet mindent intézni. Tavalyi évben, és ebben az évben is komolyan 
kellett támaszkodnunk a polgárőr csoportokra. Az apostagi és dunavecsei polgárőr egyesület 
mindent megtesz annak érdekében, hogy közös munkával megpróbáljuk visszaszorítani 
azokat a negatív tendenciákat, amik felütik a fejüket.  
 
Idegen átutazó, azért jön ide Dunavecsére, hogy itt bűncselekményt kövessen el. Az utóbbi 3-
4 hónap tapasztalata alapján az 51-es út északi irány Pest megye, vagy Pentele-hídon 
keresztül Százhalombattától egészen Bonyhád vonaláig az összes bűnöző leadta a drótot, 
hogy ide még lehet jönni. A harc megy a magunk eszközeivel, de autópályán autót csak úgy 
megállítani nem lehet.  
 
A tavalyi és tavaly előtti évben azokat, akik kábítószer terjesztéssel és használattal 
foglalkoztak, sikerült kivonni a forgalomból. Sajnos az utánpótlás - úgy tűnik - kezd 
megjelenni, megpróbálják ezt a területet átvenni azok helyett, akik korábban ezt a 
tevékenységet végezték.  
 
A tavalyi évben sláger volt az iskolai agresszió, már nemcsak felső tagozatban, hanem az alsó 
tagozatban is, eljutottunk odáig, hogy már az óvodában is.  
 
Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag és Dunaegyháza területén hetente három esetben a két 
rendőrön kívül különböző egységek jelennek meg, ezeknek legfőképpen a fő feladatuk 
kiszűrni azokat a jellegű idegen mozgásokat, amik ebből a két irányból érkeznek Ennek 
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eredményeként annyit már el tudtunk érni, hogy az a bizonyos sorozat, ami tapasztalható volt 
a gépjárművekkel kapcsolatban és egyebekkel megszakadt és ez nemcsak Dunavecsére 
vonatkozik. Ezzel kapcsolatos, hogy három rendőrkapitányság közös tevékenységével 
reméljük, hogy két hónapon belül az utolsó szálat is elvarrjuk. Ma reggeli információ, hogy 
ugyan ezt a területet látogató százhalombattai csoport péntekről szombatra virradó éjszaka 
megbukott.  
 
2005-ben jelentkezett az első olyan jellegű probléma, hogy a személyi állomány az adott 
jogszabályok, és az egyre kurtább megszorítások miatt jelentősen megcsappant. Ugyanis aki 
tehette a 25 éves szolgálati idő beteltével 38-40 évesen elvonult nyugállományba. Odáig 
jutottunk, hogy 2007-ben 20 fő hiánnyal – több mint 26 % - küszködtünk.  A tavalyi évben ezt 
a 26 fős hiányt úgy tudtuk 21 főre lecsökkenteni, hogy elment 12 ember és tudtunk hozni 
helyettük 14 embert. A rendőr szakközépiskoláknak a kibocsátó képessége egy évben 760 fő. 
A határőrség és a rendőrség integrációját követően 45 ezres létszám helyett 42 ezer főre 
csökkent a létszám, hiányzik 3000 ember. A mai nappal már csak 14 fő a hiányunk. 
Főkapitány úr is respektálta a felvetéseimet, ebből következően különös figyelemmel van 
arra, hogy Kunszentmiklós és a 9 település megfelelő rendőri lefedettséggel rendelkezzen. 
Szeretném a képviselő-testületet arra kérni, hogy Sopronból hozzánk bejelentkezett fiatal 
rendőr házaspár ideiglenes lakhatási körülményeit lehetőség szerint biztosítani 
szíveskedjenek, amíg Kunszentmiklóson nem tudok megfelelő lakhatási körülményt 
biztosítani. Ha hozzájárulnának nagy segítséget jelentene.  
 
Külön köszönöm Polgármester úrnak és a képviselő-testületnek azt a segítséget, amit 
megkaptunk az elmúlt évben.  
 
Zárszóként szeretném mondani, hogy megjelentek olyan pályázatok és tudomásom szerint a 
kormány részéről is kinyitnak olyan kaput, ahol az egyes települések technikai védelmével 
kapcsolatos uniós pályázatokat lehet elnyerni minimális önerővel. Kérem Önöket, hogy 
fontolják meg, mert nem egy település lép és ezek a fejlesztések nem kidobott pénzek. A 
biztonság az üzlet, és ahol jó közbiztonság van, megjelennek a vállalkozók. Úgy tudom 
kistérségi társulási szinten is téma ez most már, hogy, hogy lehetne megtalálni annak a 
költségvetési fedezetét, hogy ez irányba is lehessen lépni. Mert ha nem lépünk közösen, akkor 
a bűnözők ide fognak bújni. Sajnos  jelenleg ezt tapasztaljuk.  
 
Ámán István képviselő úr 
Felháborítónak tartom, hogy fiatal 38-42 éves emberek itt a környéken öten mentek el 
nyugdíjba egészségügyi okokra hivatkozva. Itt a környéken pl. 5-en, azóta is teljes értékű 
nyolc órás munkát végeznek Miként tudnak ezek az emberek 38 évesen nyugdíjba menni? 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Jogszabály miatt. Abban az esetben, ha az orvosi felülvizsgálati bizottság 1 %-ban 
megállapítja azt, hogy rendőri szolgálatra alkalmatlan, akkor a továbbiakban nem állhat 
alkalmazásban a rendőrség kötelékében. Harmincnégy évesen is el lehet menni nyugdíjba a 
rendőrségtől, azoknak, akik különleges rendőri szolgálati feladatot látnak el, itt a szolgálati 
időt kettes szorzóval számolják, tehát egy év alatt kettő évet dolgoznak le.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Nagyon bő volt az írásos anyag és a szóbeli kiegészítés is. A közokiratra való visszaélésre egy 
bizonyos szintig választ kaptam, kérdésem, hogy igazolvány lopással történ-e már visszaélés? 
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Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Elenyésző az, amikor megpróbálnak visszaélni az igazolványokkal (személyi igazolvány, 
vezetői jogosítvány) Bankkártyákkal kell nagyon vigyázni, mert ha azt megszerzik, - 
mondhatni 85 %-nál az a tapasztalat, hogy ott van a PIN-kód mellette – 1 órán belül emelnek 
le róla eredményesen pénzt, ha van rajta. Mire nekünk bejelentik másnap, hogy a bankkártya 
is eltűnt, addigra kiderül, hogy a lopást követő 1 órán belül már a számlán nem volt semmi.  
 
Vass Imre környezetvédelmi és településrendezési bizottság külső tag 
Szeretnék kérdést feltenni, mint érintett. Március és április hónap félelemkeltő időszak volt 
mindenkinek. Kapitány úrtól szeretném megkérdezni, hogy reménykedhetünk-e? 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Folyamatban lévő eljárásról többet nem mondhatok, mint sértett befárad a Kapitányságra 
tájékoztatni fogják az ügyről. 
 
Vass Imre környezetvédelmi és településrendezési bizottság külső tag 
Szeretném a szakmai véleményét kérni abban, hogy a térfigyelő rendszerek mennyibe 
kerülnek, támogatás kérhető-e rá? A másik dolog, hogy tudomásom szerint a hídon van 
kamera, csak nem rögzíti az eseményeket. Arra szolgál, ha valaki megáll autóval a hídon a 
folyót megnézni, akkor büntet. Újra indul Dunavecsén az újság, szeretném a Kapitány urat 
megkérni arra, hogy információt szolgáltasson a jelenlegi bűnügyi helyzetről.  
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Kérdésére válaszolva elmondom, hogy a hídkamera a közút kamerája és forgalomszámlálásra 
szerelték fel.  A térfigyelő rendszerekkel kapcsolatban a legutóbbi nyertes települések adatait 
ismerve a WBS üzletház pályázatát pályázták meg. Aminek a bekerülési költsége, az egyik 
településen 6 millió forint, a másik településen 5 millió forint volt.  Tudomásom szerint az 
elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 60-70 % volt. Ezért cserébe kaptak egy teljes 
központi szervert, ami digitális rendszerbe kapja az információkat a kamerától. A kamera tíz 
másodpercenként változtatja a kódját, ezért nem lehet rácsatlakozni más internes eszközzel, 
csak a saját szerverre fogadja. A kameráknak megvan a monitor rendszerre, ebből az öt 
kamerából 2 mozgatható,  zoommolható, éjszaka 1 lux fénynél már fekete-fehérben rögzíti az 
adatokat, nappal színesben. Három fix kamera csak egy bizonyos pozíciót vesz fel, a kettő 
mozgathatót be lehet állítani, hogy meghatározott időszakonként, 2-3 másodpercenként 
különböző pozíciókat vegyen fel az általa látott területekből. A szabadszállási területet tudom 
most mondani, ami már üzemel. Minden adatot a winchesterre rögzít és a törvényesen 
meghatározott 7 napot követően automatikusan törli az adatot. Abban az esetben, amikor 
bármilyen jellegű esemény történik, mi jelenünk meg, behívjuk és lefoglaljuk az anyagot, és 
büntető eljárás, illetve szabálysértési eljárást indítunk. Ez a kamerarendszer még egyben híres, 
hogy ezek a kamerarendszerek bizonyos segítséggel összekapcsolhatók – fél órán belül – 
össze lehet kötni a kamera rendszert, így egy utazó bűnözőnek a mozgását végig lehet kísérni.    
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Annyiban kiegészíteném Vass úr kérését az újsággal kapcsolatban, hogy a híreken kívül az 
eredményességről sem ártana tájékoztató, mert az eset közhírré tétele egy kicsit elrettentené a 
bűnözőket. 
 
Mayer József alezredes, kapitányságvezető 
Természetesen az újsággal kapcsolatban állunk rendelkezésükre. Tudomásom szerint itt is 
fogható a HÉT TV., az ő felkérésük alapján azonnal kaptunk rajta és rendszerességgel 
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megadjuk az információkat, sőt riportokat is adunk, melyeket sugározzák is. Örülünk is a 
felkérésnek, mert így hamarabb tájékozódik a lakosság a legújabb információkról, mint 
például arról, hogy megindult újból egy szakcsoport, aki DÉMÁSZ-osnak adja ki magát. 
Munkásruhába járkálnak és senkinek nem tűnt fel, hogy ezek nem szerelők, egyik helyen 300 
ezer forintot tulajdonítottak el.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megköszönte kapitány úrnak a beszámolót, hogy eljött ide hozzánk és kiegészítette az 
anyagot. 
 
Polgármester úr javasolta, hogy a beszámolót a képviselő-testület tagjai fogadják el.  
 
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
98/2009. sz. Kt.h. 
Rendőrség beszámolója 
         H a t á r o z a t 
 
 
 
1./ A képviselő-testület a Kunszentmiklósi Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének – „A 
kistérség és Dunavecse közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját” elfogadja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 

- Mayer József Rendőrkapitányság Vezetője Kunszentmiklós 
- Molnár Gyula polgármester Dunavecse 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 

 
 
3./ Napirend: 
    Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról. 
    Előadó:  dr. Tarnai Kitti aljegyző, Kissné Korsós Ágnes a gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Felkérem az aljegyzőt, ha van szóbeli kiegészíteni valója az anyaghoz, azt tegye meg. 
 
Dr. Tarnai Kitti aljegyző 
Az átfogó értékelést a 8. oldalon annyiban kívánjuk kiegészíteni, mivel a gyermekvédelmi és 
gyámhatósági ügyekben a kiadmányozási jog jegyző asszonyé, ezért a folyamatba épített 
ellenőrzéssel megvalósul ezeknek a feladatoknak az ellenőrzése, konkrétan a határidők, illetve 
jogszabályok betartásának az ellenőrzése. Az alpolgármester asszony egy számítási hibára 
hívta fel a bizottsági ülésen a figyelmünket, ezt korrigáltuk, mely az 5. oldalon az 
étkeztetésnél volt.  
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta az átfogó értékelést és a testületnek elfogadásra javasolja. 
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Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, van-e valakinek kérdése az átfogó értékeléssel 
kapcsolatban? 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Kérdésem, hogy feltűnt-e a képviselő társaknak, hogy mennyire ijesztő, hogy 2008-ban 2,3 
%-os növekedés volt a rendszeres szociális segélyben részesülők körében. Még egy adat volt, 
ami nagyon megdöbbentett, összesen 940 kiskorú van, ebből 263 gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ami 28 %. Az étkezésnél megállapítottam, hogy 
inkább nem eszik bent a gyermek, csak ne kelljen a teljes díjat megfizetnie. Úgy gondolom, 
hogy aki átesik a 100 %-on ő is rászoruló, mert különben enne a gyermeke. Akkora terhet 
jelent a családoknak, hogy inkább nem fizetik be a gyermekeket.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Én azt javaslom, fogadjuk el a beszámolót. Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e 
valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz? 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, ezért a képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 
99/2009.sz.Kt.h. 
Átfogó értékelés a  
település gyermekvédelmi  
rendszerének működéséről 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször 
módosított 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése alapján a település gyermekvédelmi 
rendszerének működéséről szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri Kovács Éva jegyző asszonyt, hogy az átfogó értékelést és a 
testület határozatát a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalához terjessze fel. 
 
3./ A testület ezen határozatáról értesül: 

- Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Kecskemét, 
Deák F. tér 3. 

- Kovács Éva jegyző Dunavecse 
- Dr. Tarnai Kitti aljegyző Dunavecse 
- Kissné Korsós Ágnes ágazatvezető FKDM TKT KESZI Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat Dunavecse 
 
 
4./ Napirend:  
    A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés képviselőjének, valamint az Országgyűlési képviselő 
    tájékoztatója  Bács-Kiskun Megye és a Kistérség fejlesztési elképzeléseiről. 
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Molnár Gyula polgármester úr 
Az ülés elején említettem, hogy a közgyűlés elnöke nem tudott jelen lenni a mai ülésen, ezért 
adathordozón elküldte tájékoztatóját, amely 3000 oldal. Az országgyűlési képviselő úr is 
küldött két oldalas tájékoztatót, mely véleményem szerint nagyon szűkszavú.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
A képviselő úr, amit adott tájékoztatást, abban egy halom általánosság van, és nem tér ki arra, 
hogy ő milyen konkrét témában segítette a települést az elmúlt években. Nagyon sokszor 
kapott már meghívást, viszont csak pár alkalommal jött el hozzánk. Ha többen egyetértetek 
vele, akkor tolmácsolni kellene felé kérésünket. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Véleményem az, hogy írjon a testület a részére levelet, melyben kérjük, hogy a közeljövőben 
jelezze  - a  munkaterv szerinti testületi ülések közül – melyik ülésre tudna eljönni.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek az 
elhangzottakkal. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Javaslom a tájékoztatókat a képviselő-testület részére elfogadni.  
 
A képviselő-testület tagjai a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés képviselője és az Országgyűlési 
képviselő tájékoztatóját – határozathozatal nélkül, 10 igen szavazattal elfogadták. 
 
 
5./ Napirend: 
     Egyéb ügyek 
 

a) FKDM TKT KESZI Alapító okirat módosítás 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Jogszabályi változás írja elő az alapító okiratok módosítását, így a KESZI alapító okiratának 
módosítását is. Javaslom, hogy az előterjesztés alapján a testület fogadja el az alapító okirat 
módosítását.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 100/2009. sz. Kt.h. 
FKDM TKT KESZI 
Alapító okirat módosítás 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A Képviselő-testület a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
fenntartásában működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 282/a/2008. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
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-  A cím alatti szövegrész az alábbiakkal egészül ki: 
A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 75/2008.(X.30.) 
számú határozatával döntött az intézmény alapításáról 
 
-  Az alapító okirat 3. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:„Az intézmény illetékességi 

területe” 

 

-  Az alapító okirat 4. pontjának címe(módosítás után 5.pont) „Az intézmény tevékenysége” 
címről „Az intézmény alaptevékenysége” címre változik 
 
- Az alapító okirat 4. pontjának alpontjai(módosítás után 5.pont) az alábbiak szerint 

módosulnak: 
5.1 a) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „/2010. január 1-től 873011 Időskorúak tartós 
bentlakásos szociális ellátása/” 
5.1 b) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „/2010.január 1-től 873021 Fogyatékossággal 
élők tartós bentlakásos ellátása/” 
5.2.a.) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „/2010. január 1-től 881011  Idősek nappali 
ellátása/” 
5.2.b.) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „/2010. január 1-től 889923 Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás /” 
5.2.c.) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „/2010.január 1-től 8889922 Házi 
segítségnyújtás/ 
5.2.d. pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „/2010. január 1-től 889921 Szociális 
étkeztetés/ 
5.2. e) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „/2010. január 1-től 889924 Családsegítés/ 
5.2. f) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: „/2010. január 1-től 889201 Gyermekjóléti 
szolgáltatás/ 
 

-  Az alapító okirat 4. pontja(módosítás után 5.pont) az alábbi alponttal egészül ki: 
„751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai” /”2010. január 1-
től önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 841901/” 
 
-  Az alapító okirat 6.pontjának címe az alábbiak szerint módosul: „Az intézmény 
felügyeleti szerve” szövegrész helyébe az „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv 
neve, székhelye” szövegrész lép 
 
- Az alapító okirat 6.pontjának cím alatti szövegrésze az alábbival egészül ki:”6090 
Kunszentmiklós Damjanich u.17/D” 
 

-  Az alapító okirat 7.pontja „Az intézmény fenntartója” címszó az alábbiak szerint egészül ki: 

„Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve” 
 
-  Az alapító okirat 8. pontjának címe „Az intézmény gazdálkodási jogköre” címről „Típus 
szerinti besorolása”címre módosul 
 

-  Az alapító okirat 8. pontjának cím alatti szövegrésze az alábbiak szerint módosul: „A 
tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv” 
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„Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv” 
 
-  Az alapító okirat 10.pontjának címe az alábbiak szerint egészül ki: „Az intézményvezető és 
a gazdasági vezető kinevezésének rendje” 
 

-  Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint egészül ki a gazdasági vezető kinevezésére 
vonatkozólag: „Az intézmény gazdasági vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki az 1992. évi 
XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az 1992. évi XXXVIII. törvény 
az államháztartásról, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 
30.) Kormány rendelet szerint. Az intézményvezető és a gazdasági vezető tekintetében a 
munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a Társulás 
Elnöke gyakorolja.” 
 

-  Az alapító okirat 11. pontja (módosítás után 12.pont) az alábbi szövegrésszel egészül ki: „c) 
A feladatok ellátásának forrása az állami költségvetésből szabad, illetve kötött felhasználású 
normatíva hozzájárulás, valamint egyéb átvett, illetve pályázat útján nyert források.” 
 

-  Az alapító okirat az alábbi pontokkal egészül ki: 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladat:  
A Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendelete: 
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó Szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról és végrehajtási rendelete: 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladataitól és működésük feltételeiről.” 
 
11) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatottsági jogviszonyok 
 
A FKDMTKT Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben foglalkoztatottak egyrészt az 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló a 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján közalkalmazotti jogviszony keretében, valamint 
AZ 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján munkajogviszony keretében, 
illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 
vonatkozó rendelkezései alapján megbízási és vállalkozási szerződéssel látják el a 
feladataikat.” 
 

2./ Ezen határozatról értesül: 

- FKDM TKT KESZI Kunszentmiklós, Damjanich u. 16/d 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 

 
 
b) az Önkormányzat intézményeinek alapító okiratainak módosítása 

 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A múltkori testületi ülésen tárgyaltuk az alapító okiratok módosítását, csak nem került a 
végleges jegyzőkönyvbe, mert utólag vettük észre, hogy a törvény által felsorolt tartalmi 
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követelményeknek nem abban a sorrendben felelt meg. Megjegyezni kívánom, hogy a 
TEÁOR számokban még mindig vannak bizonytalanságaink, nem tudják az illetékes 
hatóságok megmondani, hogy úgy jók lesznek-e, ahogy próbáltuk elkészíteni. Felsorolom, 
hogy a tartalma hogyan változott. A lényege az nem változott, csak egy sorrendiséget követ 
minden egyes alapító okiratunk, így szeretnénk beküldeni őket a MÁK-hoz. Számot kapott a 
felsorolás, 1-es lett a költségvetési szerv neve, 2-es a székhelye – telephelye -, 3-as a 
jogszabály által meghatározott közfeladat, 4-es az alaptevékenységek, 5-ös a kisegítő, illetve 
vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban, 6-os a 
működési köre, illetékessége – ez annyiban változik, hogy a polgármesteri hivatalnál ismeri a 
jogszabály azt a fogalmat, hogy illetékesség, az összes közintézménynél működési kör van 
megállapítva -, 7-es az alapító szerv neve, 8-as az alapítás éve, 9-es az irányító szerv neve és 
székhelye, 10-es a költségvetési szerv típus szerinti besorolása – közhatalmi vagy 
közintézmény -, 11-es vezetőjének kinevezési, választási rendje, 12-es foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése, 13-as a feladat ellátását szolgáló vagyon, 
14-es a vagyon feletti rendelkezési jog, 15-ös az intézmény jogállása, 16-os a kiadmányozási 
rend, 17-es az intézményben felvehető gyermeklétszám, 18-as az intézmény engedélyezett 
foglalkoztatotti létszáma, 19-es az intézmény egyéb jellemzői – itt a bélyegzőkről beszélünk -,  
20-as az alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok.  
 
Ezeket mind tetszettek látni, csak nem ebben a sorrendben, ezért kérném a képviselő-testület 
tagjaitól, hogy ebben a sorrendben fogadják el az alapító okiratok módosítását.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Szeretném kérni, hogy amennyiben végleges formát öltenek, úgy minden képviselő kapjon 
belőlük egy példányt.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Akadálya nincs, viszonyt a törvény előírja, hogy a honlapon is közzé kell tenni, így minden 
képviselő számára elérhető lesz.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatokat 
hozták: 
 
 
101/2009.sz.Kt.h. 
Polgármesteri Hivatal 
Alapító okirata 
        H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
tv. 38. §. (1) bekezdése, az Államháztartásról szóló szintén többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 66. §-a, valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. tv. (továbbiakban: Kt.) 1. §. – figyelemmel a Kt. 4 § (1) és (2) bekezdésében a 
15 §., 18. §. (l) és (3) bek.-ben foglaltakra – a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát az 1. sz.  
melléklet szerint adja ki. 
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2./ A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal korábbi Alapító okiratát, s 
az azt elfogadó 1/2008. és azt módosító 50/2008. sz. határozatokat hatályon kívül helyezi. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert az alapító okirat aláírására, 
s egyben felkéri annak a Magyar Államkincstár felé történő továbbítására. 
 
4/ Ezen határozatról értesülnek:  

- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 
1. (Farsang Ferenc) 

- Kovács Éva jegyző asszony Dunavecse 
- Gazdálkodási csoport Dunavecse 

 
 
102/2009.sz.Kt.h. 
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
Alapító okirata 
        H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
tv. 9. §- (4) bekezdése, a Muzeális intézményekről, a Nyilvános könyvtári ellátásról és a 
Közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 55. §. (1) bekezdés a) pontja, valamint a 
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. (továbbiakban: 
Kt.) 1 §-a – figyelemmel a 4. §. (1) és (2) bekezdésben a 16 §. a) pontjában és a 18 §. (2) és 
(3) bekezdésben foglaltakra – a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratát az 1. 
számú melléklet szerint adja ki. 
 
2./ A képviselő-testület egyidejűleg a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár korábbi 
Alapító okiratát, s az azt elfogadó 6/2008. és az azt módosító 55/2008. számú határozatokat 
hatályon kívül helyezi.  
  
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert az alapító okirat aláírására, 
s egyben felkéri annak a Magyar Államkincstár felé történő továbbítására. 
 
 
4./ Ezen határozatról értesülnek:  

- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 
1. (Farsang Ferenc) 

- Kovács Éva jegyző asszony Dunavecse 
- Gazdálkodási csoport Dunavecse 
- Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 

 
 
103/2009.sz.Kt.h. 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
Alapító okirata 
        H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
tv. 9 §. (4) bek-e, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdése, valamint a 
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. (továbbiakban: 
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Kt.) 1 §-a – figyelemmel a 4 §. (1) és (2) bek-ben a 16 §. a) pontjában és a 18. §. (2) és (3) 
bekezdésben foglaltakra – a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító okiratát az 1. számú 
melléklet szerint adja ki.  
 
2./ A Képviselő-testület egyidejűleg a Petőfi Sándor Általános Iskola korábbi Alapító okiratát, 
s az azt elfogadó 4/2008. és az azt módosító 53/2008. és 42/2009. számú határozatokat 
hatályon kívül helyezi. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert az alapító okirat aláírására, 
s egyben felkéri annak a Magyar Államkincstár felé történő továbbítására. 
 
4/ Ezen határozatról értesülnek:  

- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 
1. (Farsang Ferenc) 

- Kovács Éva jegyző asszony Dunavecse 
- Gazdálkodási csoport Dunavecse 
- Petőfi Sándor Általános Iskola Dunavecse 

 
 
104/2009.sz.Kt.h. 
Százszorszép Óvoda 
Alapító okirata 
        H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
tv. 9 §. (4) bek-e, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdése, valamint a 
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. (továbbiakban: 
Kt.) 1 §-a – figyelemmel a 4 §. (1) és (2) bek-ben a 16 §. a) pontjában és a 18. §. (2) és (3) 
bekezdésben foglaltakra – a Százszorszép Óvoda alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint 
adja ki.  
 
2./ A Képviselő-testület egyidejűleg a Százszorszép Óvoda korábbi Alapító okiratát, s az azt 
elfogadó 5/2008. és az azt módosító 54/2008., 223/2008. és 77/2009. számú határozatokat 
hatályon kívül helyezi. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert az alapító okirat aláírására, 
s egyben felkéri annak a Magyar Államkincstár felé történő továbbítására. 
 
4/ Ezen határozatról értesülnek:  

- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 
1. (Farsang Ferenc) 

- Kovács Éva jegyző asszony Dunavecse 
- Gazdálkodási csoport Dunavecse 
- Százszorszép Óvoda Dunavecse 

 
 
105/2009.sz.Kt.h. 
Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Alapító okirata 
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        H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
tv. 9. §- (4) bekezdése, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 155. §. (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
tv. (továbbiakban: Kt.) 1 §-a – figyelemmel a 4. §. (1) és (2) bekezdésben a 16 §. b) pontjában 
és a 18 §. (2) és (3) bekezdésben foglaltakra – az Összevont Egészségügyi és Szociális 
Intézmény Alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint adja ki. 
 
2./ A képviselő-testület egyidejűleg az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény 
korábbi Alapító okiratát, s az azt elfogadó 3/2008. és az azt módosító 52/2008. számú 
határozatokat hatályon kívül helyezi.  
  
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert az alapító okirat aláírására, 
s egyben felkéri annak a Magyar Államkincstár felé történő továbbítására. 
 
4./ Ezen határozatról értesülnek:  

- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kecskemét, Szabadság tér 
1. (Farsang Ferenc) 

- Kovács Éva jegyző asszony Dunavecse 
- Gazdálkodási csoport Dunavecse 
- Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény Dunavecse 

 
c) Járóbeteg szakrendelő bérleti díjának megállapítása 

 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A járóbeteg szakrendelő bérleti díjának megállapításával kapcsolatban az előterjesztést 
mindenki megkapta. A magánszakrendelést folytató orvosoknak, amit elfogadtunk bérleti 
díjat, elég nagy számok jöttek ki és volt, aki azt az összeget ki sem termelte, mint amit 
elhatároztunk. Ezért a 85 Ft/m2/óra díj elfogadását javasoljuk a testületnek. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Ez a bevétel hol szerepel? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Ez a szakorvosi rendelőintézet szakfeladaton a saját bevételek között szerepel.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Összehasonlították-e, hogy ezzel mennyi az éves bevétel? Nagy eltérés van? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoport vezető 
Ilyen összehasonlítás nem volt, a díja tulajdonképpen a tizedére esett vissza. Az eredeti 875 
Ft/m2/óra volt meghatározva, ez óránként, 16 m2-es helyiségnél 14.000 Ft-ot jelentett. 
Véleményem szerint ez drasztikusan nagy összeg.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy az új díjat 
alkalmazzuk? 
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A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
106/2009.Kt.h. 
Terembérleti díj módosítás 
              H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a 2008. február 6-án hozott 12/2008. Kt.h. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja. 
      A határozat 1/d. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
      „Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény: 85 Ft/m²/óra” 
      Határidő: 2009. június 1. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény Vezetőjét, 
valamint a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjét, hogy az intézményben 
eddig helyiséget bérlőkkel a megkötött bérleti szerződést az 1. pontnak megfelelően 
módosítsa. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 

- Dr. Harmos István Intézményvezető főorvos Dunavecse, Vasút u. 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 

 
d) Bölcsőde házirendje és szakmai programja  

 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Annyi tájékoztatást kell elöljáróban adnom, hogy a Szociális és Gyámhivatal a tavalyi év 
szeptember hónapjában tartott egy szakmai hatósági ellenőrzést. Ennek során megállapította, 
hogy sem a házirend, sem a szakmai program, sem az intézmény szervezeti és működési 
szabályzata nem megfelelő, ezért ezeket a dokumentumokat átdolgozásra javasolta. Most a 
két dokumentum átdolgozása megtörtént, illetve az intézmény vezetője és a részegység 
vezetője elég sok munkát fektetett az SZMSZ átdolgozásába is, de a Szociális és 
Gyámhivatalnál sikerült úgy eljárni, hogy az ellenőrzést lefolytató személy felajánlotta 
közvetlen segítségét mielőtt az SZMSZ a testület elé kerülne. Személyes konzultáción fognak 
részt venni, hogy az SZMSZ-ben és a szakmai programban azok a követelmények 
köszönjenek vissza, amiket a szakmai felettesünk is megkövetel. Ezért ezeket egy későbbi 
időpontban szeretnénk előterjeszteni.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Bölcsőde elég régóta a környező településeken nincs, ezért minden célunk az, hogy 
városunkban megtartsuk. Javaslom a házirend elfogadását.  
 
Tóth Emese bölcsődevezető 
A képviselő-testület a 2008. decemberi testületi ülésen egy házirendet és egy szakmai 
programot már elfogadott. A szociális és gyámhivatal által meghatározott kritériumnak a 
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házirend és szakmai program nem felelt meg, ezért kért változtatásokat. A házirendben 
kifogásolták a felkiáltójeleket, valamint azt, hogy az érdekképviseleti fórum megalakulásáról  
nem készült jegyzőkönyv. Május 20-án elkészült a jegyzőkönyv, az érdekképviseleti fórum 
megtárgyalta a házirendet és elfogadta. A szakmai programot és az SZMSZ-t majd a Szociális 
és Gyámhivatal munkatársával személyesen fogjuk átbeszélni, s annak alapján fog a 
módosítás elkészülni.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a Bölcsőde házirendjével? 
 
A képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot 
hozták: 
 
 
107/2009. sz. Kt.h. 
Bölcsőde házirendje 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény részegységeként 
működő Bölcsőde Házirendjét, miután azt az Érdekképviseleti főrum megtárgyalta, elfogadja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 

- dr. Harmos István Egészségügyi és Szociális Intézményvezető főorvos 
- Tóth Emese Bölcsőde vezető 
- Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Kecskemét 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 

 
e) Violin Művészeti Iskola kérelme  

 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A Violin Művészeti Iskola kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy hasonlóan az 
elmúlt évihez hozzá tudnánk-e járulni a közlekedési költségekhez. Javasolnám, hogy térjünk 
vissza rá szeptemberbe, amikor kiderül, hogy hány gyermek jelentkezik az oktatásra. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Ez minek a közlekedési költsége? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A tanároknak a bejárását fedezi.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
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108/2009.sz.Kt.h. 
Violin Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény 
kérelme 
                                                                                                        H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy  a Violin Művészeti Iskola kérelme tárgyában a 
döntést 2009. szeptember 30.-i üléséig elhalasztja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 

- Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. 
- Molnár Gyula polgármester 

 
 

f) Sövényültetési kérelem 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A bizottság által javasolt és a testület által elfogadott Tisztább és Virágosabb Dunavecséért 
mozgalmon belül parkosítási pályázatra érkezett egy igény, mely szerint a Hunyadi utcában 
kb. 400 m sövényt szeretnének telepíteni. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Véleményem szerint az egész utca nagyon szűk, ha két oldalt sövényt ültetnek, hogy lesz ott 
közlekedés.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Javaslom, hogy megnézzük a helyszínt, visszatérünk rá a szeptemberi ülésen. 
 
A képviselő-testület tagjai  egyetértettek polgármester úr javaslatával. 
 
 

g) Akadálymentesítési pályázat 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Közintézmények számára akadálymentesítési pályázat beadására van lehetőség 2009. július 1. 
és szeptember 30. között, melyhez szeretném kérni a képviselőt-testület beleegyezését. A 
kerekesszékkel közlekedők feljutását jelenleg rampákkal megközelíthetővé tettük 
intézményeinknél, kivéve a polgármesteri hivatalt. Itt viszont csak úgy tudnánk megoldani, 
hogy külső liftet építenénk az épülethez. Szeretném a képviselő-testület hozzájárulását kérni, 
hogy a tervezési munkálatokra kereshessek vállalkozót. A pályázat támogatottsága 90 %-os, 
10 %-os önerőt kell biztosítani.  
 
Polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
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A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták:  
 
 
109/2009. sz.Kt.h. 
Akadálymentesítési pályázat 
 
         H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-2009-4.3.1. „Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Akadálymentesítésre” címen. Az elnyerhető 
összeg maximum 30 millió forint. A pályázat támogatottsága: 90 %-os. A képviselő-testület a 
szükséges 10 %-os önerőt biztosítja.  
 
2./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához a 
tervezési munkálatok elvégzésére keressen megfelelő képesítésű vállalkozót, s a költségekről 
- azok ismeretében - a testületet soron következő ülésén tájékoztassa.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 

- Molnár Gyula polgármester 
- Ladóczki Attila vezető-főtanácsos 
- Gazdálkodási csoport, Dunavecse 

 
 

h) Platán téren történő árusítással kapcsolatos döntés 
 
 
Vass Imre környezetvédelmi és településrendezési bizottság külső tag 
Mint a bizottság külső tagja szeretném megkritizálni a Főtéri árusítást. Azok, akik ruhaneműt 
árulnak nagy területet foglalnak el, a parkolás lehetősége is csökkent. Fákra felaggatják a 
ruhákat, eldobálják a szemetüket, illemhelynek használják a szökőkutat.  
 
Ámán István képviselő úr 
Milyen végzettség, illetve mi kell ahhoz, hogy megkapják a területhasználati engedélyt?  
 
Ladóczki Attila vezető-főtanácsos 
Vállalkozói engedély szükséges hozzá. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Nem a mi tisztünk figyelni, hogy a vállalkozási engedély kiadása szabályszerű e vagy sem, 
hanem a szakhatóságoké. Ha a szakhatóságok hozzájárulnak a polgármesteri hivatalnak 
kötelessége kiadni a működési engedélyt.  
 
Ámán István képviselő úr 
Természetesen olcsóbban tudja kínálni a termékeit, hiszen nincs olyan költsége, mint annak a 
vállalkozónak, aki épületben van és üzemelteti a hűtőt, a klímát és egyéb berendezéseit.  
 
Dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Véleményem szerint mindenkinek a piacon kellene árulnia  
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/Vasaji László képviselő úr megérkezett, jelen van 10 fő képviselő/ 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Véleményem szerint a cipő és ruhaárusítás a művelődési házban történjen, mivel a piacon 
többi árus már nem férne el. 
 
Halászné Kovács Éva jegyző asszony 
Véleményem szerint korlátot kellene szabadni, hogy mekkora területen árulhat.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Javaslom, hogy a zöldség- és gyümölcsárusok a piacot, a ruhanemű és cipőt árusítók pedig a 
művelődési házat vegyék igénybe. 
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
110/2009. sz. Kt.h. 
Platán téren történő  
alkalmi árusítással kapcsolatos döntés 
               H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2009. június 1. napjától a Platán téren történő 
mindennemű alkalmi árusítást megtilt. E célból a zöldségféléket árusító vállalkozók, illetve 
helyi kistermelők a Húspiac előtt kialakított területen árusíthatják termékeiket. A ruházati 
termékeket árusítók pedig a Művelődési Ház bérbe adható helyiségeit vehetik igénybe. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 

- Ladóczki Attila vezető-főtanácsos rajta keresztül valamennyi alkalmi árus 
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 

 
 

i) Szúnyogirtás 
 
Zádorniné Squor Mária iskolaigazgató 
Kérdésem, hogy a szúnyoghelyzeten lehet-e javítani? Lakossági kezdeményezés kell-e ahhoz, 
- mint ahogy évekkel ezelőtt is történt  - hogy megtörténjen az irtás.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A lakossági kezdeményezéssel egyetértek, szeretném, ha az újságban is közzé tennénk a 
felhívást.  
 
Ámán István képviselő úr 
Engem is többen megkerestek, hogy hajlandóak fizetni, mert nem lehet este kint tartozkódni, 
annyi a szúnyog.  
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Molnár Gyula polgármester úr 
Háromszázezer forint + ÁFA egy repülés, akkor hatékony, ha legalább háromszor 
alkalmazzák. A földi, légi, biológiai és kémiai irtás lenne a leghatékonyabb.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Mennyibe kerülne egy komplett irtás? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Kettőmillió forintba. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Egy alkalommal? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Egy idényre, de a legnagyobb gond, hogy nem mehet ki a Duna fölé, ahonnan jönnek a 
szúnyogok, oda nem repülhet. 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Vagy rendesen meg van csinálva, vagy semmi értelme nincsen.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Küldünk ki egy felhívást a szúnyogirtásról, a hozzájárulásból látjuk, hogy mennyi összeg fog 
befolyni, ennek függvényébe indítjuk az irtást. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek az 
elhangzottakkal.  
 
 

j) Gyermekek nyári üdülésével kapcsolatos kérés 
 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
A kollegák és a Szalkszentmártoni Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a képviselője 
keresett meg azért, mert dunavecsei és szalkszentmártoni halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeknek szerveznek egy hetes tábort Szelídi-tóra. Három pályázatot nyújtottak be, 
amiből megkapták a két kisebb összegre a támogatást. Jelentős összeggel járul hozzá a Cigány 
Kisebbségi önkormányzat – 160 ezer forint támogatással -, és 90 ezer forint pályázati 
támogatás érkezett. A harmadik pályázat sajnos nem járt sikerrel, azt elutasították. Ezért az 
lenne a kérésünk, hogy 10 dunavecsei gyermek menne a táborba, és ehhez szeretnének 
gyerekenként 3000 Ft-ot támogatást kérni az önkormányzattól. A kisebbségi önkormányzat a 
szalkszentmártoni önkormányzatot is megkeresi ugyanezzel a kéréssel. Összesen 30 ezer 
forint támogatásról van szó.  
 
Kérdésem, hogy van-e arra lehetőség, hogy a szociális keret terhére a családoknak kiutalni a 
3000 Ft. támogatást? 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Kérdésem, hogy a szociális keret terhére van ilyen lehetőség? 
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Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Elég kevés támogatást osztottunk ki és ez garantáltan a gyerekekhez fog kerülni.  
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Véleményem az, hogy szociális bizottság gyerekenként megtárgyalja, és megszavazza a 3000 
Ft-ot. 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Akkor a résztvevő családok nevében kérhetünk átmeneti segélyt? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Ennek kétféle formáját tudom elképzelni vagy az átmeneti segély terhére, vagy pedig úgy, 
hogy a megállapított szociális keretből elveszünk még 15 ezer forintot, átcsoportosítjuk a 
támogatásokhoz és a támogatásról szóló szabályzatnak megfelelően felhasználással igazoltan 
odaadja a testület.  
Molnár Gyula polgármester úr 
Ki szervezi a nyaraltatást? 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezi a nyaralást.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az elhangzott véleményekeet figyelembe véve javaslom, hogy az érintettek érdekében a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyújtson be kérelmet a hatáskör címzettjéhez. 
 
 

k) SZSZB-tagok választása 
 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Egy döntést szeretnénk kérni, hamarosan itt a választás, kimentek az értesítők, a jövő heti 
megbeszélésről. Kezdik sorban lemondani a megválasztott választási bizottsági tagok a 
tagságot, egyéb elfoglaltságra hivatkozva. Ezért új tagokat kell választani az 1. számú 
szavazókörben Nagy Antal Gábornét, 3-as számú szavazókörben Csömör Józsefet, a 4-es 
számú szavazókörben Homokyné Hornyák Anikót javasolnám megválasztani. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
111/2009.sz.Kt.h. 
SZSZB-tagok választása 
            H a t á r o z a t 
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1./ A képviselő-testület a választási eljárásról szóló többször módosított 2007. évi C. tv. 23. §. 
(1) bekezdése alapján a 7/2006. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a) az 1. számú szavazókörbe: Hermanusz Ferenc helyett tagként Nagy Antal Gábornét, 
b) a 3. számú szavazókörbe: Homó Melinda Rózsa helyett Csömör Józsefet 
c) a 4. számú szavazókörbe Koós Gáborné helyett Homokyné Hornyák Anikót tagként 

megálasztja 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 

- Hermanusz Ferenc Dunavecse, Bercsényi u. 
- Nagy Antal Gáborné Dunavecse, Sallai u.  
- Homó Melinda Rózsa Dunavecse, Lukácsi I. u. 
- Csömör József Dunavecse, Városkert u. 
- Koós Gáborné Dunavecse, Bercsényi u. 
- Homokyné Hornyák Anikó Dunavecse, Bercsényi u. 
- Kovács Éva HVI vezetője 

 
l) Térfigyelő rendszer telepítése  

 
 
Ablonczy Gábor képviselő úr 
Szeretnék visszatérni a 2. napirendi pontban foglalkozott térfigyelő rendszer felszerelésével 
kapcsolatban az elmondottakra. Azt gondolom, hogy a kommunális adót azzal a céllal 
fogadtuk el, hogy fejlesztésre fordítjuk a befolyó pénzt. Úgy gondolom, hogy ez is egyik része 
lehet a fejlesztésnek akár az idén vagy jövőre. Ha valóban vissza lehet szorítani ezzel a 
betöréseket, a mások sérelmére elkövetett bűncselekményeket, akkor mindenképpen meg kell 
próbálni. Úgy gondolom, hogy lakossági, vagy vállalkozói hozzájárulásokat is lehetne kérni. 
Példaként elmondom, hogy a Református Gyülekezetnek évente 30 ezer forintjába kerül a volt 
bank épületnek az üvegezése. Azt gondolom, hogy el kellene valahol indulni, szervezni, hogy 
a térfigyelő kamara mielőbb beszerelésre kerüljön. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkeresem a Rendszer Házat és javaslatot kérek tőlük a kivitelezésre. 
 
 

m) Közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos észrevétel 
 
 
 
Dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Kérdésem, hogy a közmunkaprogramon résztvevők irányítása, ellenőrzése hogyan valósul 
meg? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Sajnos kudarcot vallottunk, jelen pillanatban is négy személy foglalkozik velük, ha bárki 
hasznos tanácsot tudna adni velük kapcsolatban, szívesen vennénk. Olyan emberekről van 
szó, akik tanúbizonyságot tettek, hogy egy ember mellé másik kettő kellene, aki minden egyes 
percben elmondaná, hogy mit, hogyan kell csinálni. Én már a múlt héten megpróbáltam a 
kezembe venni a dolgot, hogy az itt kikelt palántákat ültessék el. Nem ismerték az ültetőfát, ki 
kellett menni velük, meg kellett mutatni, hogy hogyan kell csinálni. Ahogy hátat fordít neki a 
munkavezető, rögtön nem dolgoznak. Egyszerűen tanácstalanok vagyunk. Ezek azonban csak 
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azok a közmunkások, akik a közterületre vannak beosztva, kb. 3-4 fő. A többiek az 
önkormányzat intézményeinél vannak, velük úgy tudom nincs is gond.  
 
  

n) Guinness nap  
 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Szeretném megköszönni az igazgatónőnek, pedagógusoknak és a szülőknek a guinness-rekord 
kísérletet. Azt hiszem, hogy a testület nevében továbbíthatjuk feléjük köszönetünket, mivel 
nagyon régóta nem mozdult meg Dunavecse lakossága. Együttes erővel elérték azt, hogy az 
emberek zöme erre a rendezvényre eljöjjön. Megkérném az Igazgatónőt, hogy tolmácsolja 
feléjük köszönetünket. 
 
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény 
értelmében a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat. 

 
 

Kmft. 
 
 
 
 
  Molnár Gyula        Kovács Éva 
                        polgármester            jegyző 
     
 
 
  


