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A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház, Dunavecse 
 
Jelen vannak: 
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Ablonczy Gábor, Ámán 
István, Dobos Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Kissné Korsós Ágnes, 
Krizsics János, Matula Jánosné, Vasaji László, Vörös Sándor képviselők (12 fő) 
 
Meghívottak közül jelen voltak: 
Kovács Éva jegyző asszony, Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató  
 
valamint,  kb. 100 fő dunavecsei lakos 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai esti közmeghallgatásunkon, melyet ezennel 
megnyitom.  
Kérem, hogy a közmeghallgatás napirendjét, - a kiküldött meghívó szerint fogadjunk el. 
Miután azzal mindenki egyetértett megkezdődött azok tárgyalása. 
 
1./ Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének 2009. évi munkájáról 
2./ „Virágosabb és Tisztább Dunavecséért” díjak átadása 
 
 
1./ Napirend: 
     Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének 2009. évi munkájáról 
     Előadó: Molnár Gyula polgármester úr 
 
Alpolgármester asszony 
Felkérem a polgármester urat, hogy a testület 2009. évi munkájáról tartsa meg beszámolóját.   
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Tisztelt Hölgyeim, Tisztelt Uraim! Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nevében sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket.  
A köszöntés után polgármester úr ismerteti beszámolóját. 
 
(írásos beszámoló az eredeti jkv-höz csatolva van) 
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A beszámoló után polgármester úr megköszönte a megjelentek figyelmét, majd kérte, ha 
valakinek valamilyen kérdése, véleménye, javaslata lenne az elhangzottakhoz, azt tegye meg. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Megköszönöm polgármester úr beszámolóját. Bizonyára sok gondolat, kérdés felmerült, ezért 
arra kérném Önöket, hogy azokat tegyék fel, amit igyekszünk megválaszolni.  
 
Farkas Zoltán dunavecsei lakos 
A beszámolóban említett pályázati lehetőségre számítva, mikor lesz szilárd burkolattal ellátva 
a Kodály Zoltán utca, illetve azok az utcák, amelyeknek nincs burkolata? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Amennyiben útépítésre írnak ki pályázatot azonnal. Eddig sajnos nem történt ilyen. A 
tervekre megvan az árajánlatunk, azonnal be is tudjuk adni. A kommunális adóból befolyt 
bevétel rendelkezésre áll az önerőhöz. A múlt évben 8 millió forint folyt be, amit az 
útfelújítási pályázat önerejéhez szeretnénk felhasználni. 
 
Farkas Zoltán dunavecsei lakos 
Körülbelül mennyi időt kell rá várni? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Nem tudom megmondani, tekintettel arra, hogy kormányváltás lesz, az európai uniós 
pénzeknek a felhasználásáról nincs információm. A sajtóban ugyan megjelent, hogy nagyon 
kevés pénzt tudott Magyarország lehívni. Ha nem tudtuk lehívni, akkor rendelkezésre kell, 
hogy álljon.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Annyival kiegészíteném, hogy a Polgármester úr beszámolójában elhangzott, hogy van bent 
pályázatunk útfelújításra, csak nem hangzott el, a két utca neve. Ez a két utca: az Alkotmány 
és a Széchenyi utca.  
 
Török Szimóna dunavecsei lakos 
Kérdésem, hogy azokat az utcákat, amelyeket a Bácsvíz Zrt. dolgozói túrnak fel, ki állítja 
vissza az eredeti állapotába?  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A Bácsvíz Zrt. alkalmazásában álló vállalkozó állítja helyre.  
 
Török Szimóna dunavecsei lakos 
Két évvel ezelőtt csövet cseréltek az utcánkban és azóta nem lett helyreállítva. Ha nagyobb 
mennyiségű csapadékvíz leesik, nem lehet az utcában csak gumicsizmával közlekedni.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Valószínű elfelejtettek szólni a vállalkozónak az úthelyreállításáról. Azt meg tudom ígérni, 
hogy szólni fogunk a vállalkozónak. 
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Faragó Lajosné dunavecsei lakos 
A hulladéklerakó bezárásáról értesültünk, azaz, hogy nem lehet a telepre sem törmeléket, 
háztartási hulladékot kivinni. Minden esetben a Dunanett-től kell konténert rendelni, még 
akkor is, ha kis mennyiségről van szó? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Sajnos így van. A környezetvédelmi hatóság a bezárást nem egyszer ellenőrizte, s miután meg 
állapította, hogy a bezárás elrendelése óta is szállítanak ki hulladékot, az önkormányzatot 
egyszer már meg is büntette. Itt kérnék meg mindenkit, hogy ne vigyen, vitessen ki hulladékot 
a szeméttelepre. A kis mennyiség belefér a kukába. Minden egyéb esetben konténert kell 
rendelni. 
 
Faragó Lajosné dunavecsei lakos 
A Bácsvíz Zrt. által kiküldött számlákon nagyon ledöbbentem. Eddig úgy tudtam, hogy a 
vízért fizetünk többet és nem a szennyvízért. Három évnek az anyagából kigyűjtöttem 
adatokat. Elcsodálkoztam rajta, hogy 2010. január 1-től a csatornadíjért 280 Ft.-ot, vízdíjért 
272 Ft-ot + ÁFA-t kell fizetni. Ez most miért van? Úgy gondolom, hogy ebben nekünk is van 
beleszólásunk. Ez az összeg nagyon sok, és miért több a csatornadíj?  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Ez a díj még mindig nem tartalmazza az amortizációs költségeket, amelyeknek a 
szennyvíztelep valamikori felújítását szolgálni kellene. Úgy volt a megállapodás, hogy a 
lakosságra áthárítani nem lehet. Kétszer annyi a szennyvízdíj, mint a vízdíj. A 80 %-ról 
valóban szó volt - szerettük volna, ha ennyi lett volna – de a törvény nem teszi lehetővé. 
Ugyanannyit kell kiszámlázni a szennyvízre, mint a vízre. Egyetlen kivétel van, ha a lakos 
egy másik vízórát beszereltet locsolóvízre. Ebben az esetben szennyvízdíjat nem fizet. 
 
Faragó Lajosné dunavecsei lakos 
Az újságban közzétették, hogy milyen jó eredménnyel, nyereséggel zárták az évet. Ezért nem 
tudom összeegyeztetni ezt a két dolgot.   
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Ezt a nyereséget visszaforgatja például arra, hogy az 1962-ben lefektetett gerincvezetéket 
végig ki kell cserélni, az utakat helyre kell állítani, mivel mindenhol burkolt út alatt megy a 
vezeték.  
 
Ruzsnyák János dunavecsei lakos 
Nem akartam hozzászólni, de kénytelen vagyok. Röviden úgy fogalmaznék, hogy ebben az 
országban törvényesítve van a rablás, én ezt tapasztalom. A szemetet egy évben kétszer 
teszem ki, de akkor is kell érte fizetnem, ha nem teszem. A másik problémám nekem is a 
Bácsvíz-zel van, hiába kerestem meg őket, hogy szennyvíz csak annyi megy ki tőlem, 
amennyi a lakásba bejön, a 70 %-át az állatok fogyasztják el. Erre azt a választ kaptam, hogy 
20.000 Ft-ért lehet beszereltetni egy külön órát. Felháborítónak tartom, hogy én a 
kisnyugdíjamból fizessek egy külön óráért.  
 
Hiányolom, hogy erre a meghallgatásra nem jöttek el a képviselő jelöltek, mert megkérdeztem 
volna tőlük, hogy hová költik el azt a sok pénzt, amit összeharácsolnak. Egy napilapban 
olvastam, hogy mennyi külön juttatást kapnak az országgyűlési képviselők, amivel nem kell 
nekik elszámolni. A mi körzetünkben megválasztott képviselő egyetlen egy fogadónapot nem 
tartott, mikor bajban voltam segítséget akartam tőle kérni, de nem tudtam elérni.  
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Molnár Gyula polgármester úr 
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az említett országgyűlési képviselő urat minden testületi 
ülésre meg szoktuk hívni, de oda sem jön el. 
 
Kovács Piroska dunavecsei lakos 
Az Optanet kábeltelevízió, illetve telefonnal van gondom. Hiába szóltam számtalanszor 
szerelőknek, ki is jöttek, próbálták is megjavítani, de nem tudták. Törik a kép és a választott 
36 csatornát nem tudom élvezhetően nézni. Ugyanez a gondom a telefonvonallal is, én jól 
hallom a hívót csak ő nem hall engem. Ebben kérném a segítségét, hogy járjanak utána a 
problémának. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Jelezni fogjuk a szolgáltató felé a problémát. 
 
Kiss Ilona dunavecsei lakos 
Tudomásomra jutott, hogy a rendelőintézetet felújítják, bővítik. Megjegyezni kívánom, hogy 
egyetlen egy közmeghallgatáson nem vett részt az intézmény vezetője, pedig kérdést 
szerettem volna hozzá intézni. Nagyon sok a cukorbeteg Dunavecsén, kérdésem az lett volna, 
hogy lesz-e az új rendelőintézetben cukorbetegeknek rendelés? Ugyanis beteg embereket 
utaztatnak, magam is közéjük tartozom. Évente diaetológiára kell utaznom, hogy megkapjam 
az inzulinomat. Decemberben a rendelő jóvoltából kétszer utaztam azért Dunaújvárosba, hogy 
kapjak inzulint. Azért kétszer, mert a papírom lejárt, az orvos nem írhatta fel, mert Kalocsáról 
nem jött meg az eredmény, valamint a rendelőintézetben december 18-án már nem fogadtak 
beteget. Nem kellene mentővel a beteget kórházba küldeni, ha lenne olyan labor, amelyet 
sürgősségivel megcsinálnának, vagy lenne ultrahang. Hogyan lehet ekkora luxust megengedni 
a rendelőintézetben, hogy napokon keresztül zárva van?  
A másik kérdésem, hogy van-e a Polgármesteri Hivatalnak abból bevétele, illetve 
büntethetnek-e tulajdonosokat azért, mert havazás idején nem takarítják el a házuk előtti 
szakaszt? Miért nem lehetett pár embert tartani télre, hogy a középületek előtt eltakarítsák a 
havat és a jeget, mivel nagyon balesetveszélyes. 
A harmadik felvetésem az egyházzal kapcsolatos, a solti temetkezési árakhoz képest a 
kecskeméti cég nagyon drága.  Évek óta megy ez a harc, miért kötelező nekünk a kecskeméti 
temetkezést választani? 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
a felvetésekre a következőt válaszolta: 
Nem volt arról tudomásunk, hogy a rendelőintézet zárva tartott az említett időszakban, ennek 
utána fogunk nézni. 
A havazással kapcsolatban helyi rendelet alapján lehet büntetni, de ez a bevétel nem helyi 
bevétel, mivel illetékbélyegben kellene leróni.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az időjárás miatt nem lett eltakarítva az említett helyekről a hó, mert lefagyott minden. Drága 
a só, a közútkezelőnek sem állt rendelkezésére, homokkal oldottuk meg a csúszás, illetve 
jégmentesítést.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Nagyobb gondot kell rá fordítani a jövőben.  
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Pataki Józsefné dunavecsei lakos 
Meglepődve tapasztaltam, hogy a kivetett gépjárműadó négyezer forinttal több, mint az elmúlt 
évben. Kérdésem, hogy miért emelkedett ilyen mértékben az adó? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Az adó alapját a kilóvatt, azaz a teljesítmény határozza meg. A fiatalabb autóknak nagyobb a 
teljesítménye, így több adót kell fizetni utánuk. Az adó alapját törvény határozza meg, nem 
helyi rendelet szabályozza.  
 
Pataki Józsefné dunavecsei lakos 
A befizetett adó itt marad a városnak? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Igen, működési bevételnek kapja az önkormányzat. 
 
Pataki Józsefné dunavecsei lakos 
Akkor lássunk belőle valamit, az utak állapota megkívánja a felújítást, sok a kátyú. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Ebben a hónapban felmérjük az összes kátyút és a kommunális adóból befolyt bevétel 
kiegészítésével fogjuk őket megszüntetni. 
 
Pataki Józsefné dunavecsei lakos 
A Dunanett által kiküldött számlában megállási díjat számláz a szolgáltató. Jogos-e a 
követelésük? 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
A számlát legyen kedves bevinni a Polgármesteri Hivatalba, megnézik, mivel ilyen címszó 
alatt nem számlázhatnak. A minimális közszolgáltatási díj a havi kétszeri ürítést tartalmazza.  
 
Török Szimóna dunavecsei lakos 
Kérdésem, hogy tavasszal lesz-e lomtalanítás? A múlt évben csak a honlapon olvastunk róla, 
szórólapot nem kaptunk. Miért van az, hogy fel van sorolva, hogy mit nem lehet kitenni, 
hamár egyszer lombtalanítás van? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A veszélyes hulladékot nem lehet a hagyományos hulladék között elhelyezni. Az elektronikai 
hulladék lomtalanításánál, azokat a műszaki cikkeket szállítják el, amelyeket a hagyományos 
lomtalanításnál nem.  
 
Török Szimóna dunavecsei lakos 
Lehetne erről értesítést küldeni.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Ha ismételten lesz lomtalanítás, akkor a honlap kivételével a hirdetőtáblát is figyelni kell, 
valamint úgy, mint máskor szólólapon is értesülni fog a lakosság. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Minden évben, miután ez a szolgáltató kötelezettsége az előző havi számla hátoldalán 
megjelentette az akciónak az időtartamát. Tessenek nézni a számlák hátoldalát is.  
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Krajcsovics Andrián dunavecsei lakos 
Nagyon sok a kátyú, ezért szeretném megkérdezni, hogy milyen technológiával dolgoznak? 
Olvastam interneten több helyen is, hogy Európában már számos helyen alkalmazzák azt a 
technológiát, ami nem az eddigi gyakorlatot mutatja. Az új technológia szerint nem vágják ki 
a kátyút és utána betöltik az anyagot, hanem kivonul két ember felmelegítik a környékét, 
beleöntik az elegyet, elegyengetik. A számítások alapján negyedannyiba kerül a modernebb 
technológia. Érdemes lenne utána nézni.  
 
Vasaji László képviselő úr 
Felvetésére elmondom, hogy többfajta technológia létezik kátyúzásra. Vannak hideg- és 
melegkeverékek. Van olyan technológia, hogy kiszedik belőle a fellazult részt és 
hidegaszfalttal behengerlik. Ez már egy jobb technológia, de ez sem az igazi. A normál meleg  
aszfalt az a jó,  ha körbe van vágva a kátyú és 100 fokon hengerelve. Az említett bitumenes 
kiöntésről azt kell tudni, hogy 1 tonna anyag 160 ezer forint, tehát nagyon drága. Sokkal 
drágább, mint a normál aszfalt. Azért merem ezt mondani, mert ez a szakmám, ezzel 
foglalkozom.  
 
Krajcsovics Andrián dunavecsei lakos 
Javaslom, hogy nézzenek utána az interneten.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Sajnos az 513-as út kivételével az útjaink nem alkalmasak az említett technológiára.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő, Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke 
Sajátos magyar technológiát láttam, kiseprik a koszt és a szemetet a kátyúból és utána megy 
bele a bitumen. Ez szerintem a legrosszabb megoldás, valószínű csak a közútkezelő 
alkalmazza, remélhetőleg egyéb cégek, akik az útjavítással foglalkoznak nem ilyen 
technológia szerint dolgoznak, mert akkor a közútkezelő a következő évre is biztosítja 
magának ezáltal a munkát. Sajnos ez a kátyú a következő évben is kátyú lesz.  
Sajnos az 513. számú út nem az önkormányzat kezelésében van, így ennek a kátyúzása a 
közútkezelőre vár.  
 
Kovács János dunavecsei lakos 
Mit csinálnak a mi munkásaink, akik az úton vannak? Árnyékban fekszenek. Ki ellenőrzi 
ezeket a munkásokat, a mi pénzünkből? Nincs főnöke annak a munkásnak, ne fogjunk 
mindent a magyarokra. 
 
dr. Gulyás Attila képviselő, Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke 
Ez nem ellenőrzés kérdése, hanem mentalitás kérdése. Lehet, hogy a közmunkások közül 
néhányan a kisebbséghez tartoznak, ők is magyar állampolgárok. A Polgármester úr majd 
reagál erre, hogy a közmunkások ellenőrzése, illetve a közfoglalkoztatásban milyen változást 
tervezünk.  
 
Ruzsnyák János dunavecsei lakos 
Vannak I. osztályú állampolgárok, akik előtt kitakarítják az utakat és vannak II. osztályú 
állampolgárok, akik előtt csak komoly fizetség ellenében takarítják az utakat.  
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dr. Gulyás Attila képviselő, Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke 
Ezt nem tartom valószínűnek. A mondandóm lényege az, hogy nagyon sok olyan dolog  van, 
ami nem kerülne pénzbe csak nagyobb odafigyeléssel, pontossággal kellene csinálni. Ez 
mindenkire érvényes. 
 
Kovács János dunavecsei lakos 
Probléma az is, hogy több lakos közterületen tárolja a sódert, farönköket és az autóit. Meg 
kellene őket fegyelmezni. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Az utóbbi időben túl sok szabálysértési bírság ment ki a közterületen lévő sóderrakások miatt. 
A másik amire utalt képviselő társam, - a honlapon lévő jegyzőkönyveinkben is megtalálható 
- hogy mi sem vagyunk megelégedve a közmunkásokkal és ez ügyben előrelépéseket 
kívánunk tenni, hogy a felügyelet megfelelő legyen.  
 
Kovács János dunavecsei lakos 
Kérdésem, hogy gondolnak-e a parkoló autókra, hogy megcsinálják a központot? Mivel az 
autók száma tízszerese, mint húsz évvel ezelőtt, és az óta parkolót nem épített az 
önkormányzat.    
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Véleményem az, hogy ez a parkoló soha nem volt tele, mindig van hely. Régebben, amikor az 
autóbuszok beálltak, akkor valóban többször előfordult, hogy nem volt hely. Amióta az Alba 
Volán szállítja az utasokat, nem állnak be. A közútkezelőtől ígéretet kaptam az 513-as számú 
útnak a kátyúzását meg fogják szüntetni.  
 
dr. Gulyás Attila képviselő, Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke 
A parkolóval kapcsolatos felvetésre szeretném elmondani, hogy a Fő út mentén, ahol a kis 
üzletek kialakultak, a Kultúrcikk üzlet mellett van egy üres telek, amely az ÁFÉSZ tulajdona. 
Amikor ezt a vásárlást felvetettem az előző polgármester úr próbált a tulajdonossal 
egyezkedni, de ők mereven elzárkóztak az értékesítéstől. Esetleg ezt a témát újból fel lehetne 
vetni.   
 
Kovács János dunavecsei lakos 
Kérdésem, hogy azt a kis teret, amely a József Attila utca és a Fő út találkozásánál van, ki 
lehetne-e parkolónak alakítani? 
 
dr. Gulyás Attila képviselő, Környezetvédelmi és Településrendezési bizottság elnöke 
Egy része magántulajdonban van. Jobb lehetőségnek találom a Kultúrcikk mellett lévő 
területet. 
 
Tóth József dunavecsei lakos 
Kérdésem, hogy az önkormányzat tervezi-e hulladékudvar létrehozását? Ugyanis a 
szeméttelepre nem lehet kivinni a szemetet, de elég sokan kihordják. A rekultivációit is végzi 
valaki, érdemes lenne leellenőrizni, hogy mivel, mit hord oda. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A rekultiváció még nem kezdődött el 
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Tóth József dunavecsei lakos 
Akkor meg főleg nem tudom, hogy kamionszámra ki hordja oda szemetet? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megtudtuk, hogy egy szalkszentmártoni vállalkozó. 
 
Tóth József dunavecsei lakos 
A hulladékudvar létrehozása nagyon fontos lenne, mert ha termelődik 3-4 talicska szemét, 
amit nem helyezhet a kukába, viszont ezért nem fog rendelni a lakos egy 6 m3-es konténert. 
Erre kellene megoldást találni.  
A másik dolog, hogy a Vasút utcában az SZTK miatt nagyon sok parkoló autó van az 
autóbusz sok esetben nem tud elmenni, mert mindkét sávot lefoglalják. Ha a szakrendelő 
elkészül lesz-e akkora parkoló, hogy a nagyobb mennyiségű gépjárművet be tudja-e fogadni? 
A másik kérdésem, hogy a pályázat önerejéhez szükséges hitelt miből fogja az önkormányzat 
visszafizetni? A fenntarthatóságát vizsgálták-e? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
a felvetésekre a következőket válaszolta: 
Az építési engedélyek feltétele volt az autóparkoló létesítése, addig, míg az nincs biztosítva 
nem is foglalkozik vele az építési hatóság. A szakrendelések számához megfelelő számú 
gépkocsi parkoló betervezésre került. A szakrendelőben a jelenlegi 132 óráról 200 órára 
növekszik a szakrendelések száma. Viszont az a technológia, amely alapján ez az épület fel 
fog épülni csökkenteni fogja a közüzemi díjakat. Tehát nem lesz kétszer akkora a közüzemi 
számla, még akkor, sem ha kétszer akkora lesz az épület. Hatástanulmányt elkészítették a 
tervezők anélkül el sem fogadhatták volna a terveket. Az önrész 70 millió forint 25 év 
lejáratú, Magyar Fejlesztési Bank által refinanszírozott, 9 %-os hitel, ami reményeink szerint 
– tekintettel arra, hogy felülvizsgálata van a beutalási rend szerint a járóbeteg ellátok 
lakosságának -  növekedni fog 22.000 főről 40.000 főre – a nagyobb kihasználtságból tudnánk 
visszafizetni.  Az ÁNTSZ most kezdte el ennek a felülvizsgálatát. A hulladékudvar 
létrehozásával kapcsolatban a Dunanett Kft-vel kell megállapodást kötni, ami még egyeztetés 
alatt van, mivel, nem tudjuk, hogy mennyibe kerül majd ennek a működtetése. Jelen 
pillanatban van egy európai uniós pályázat, amelybe 167 település részvételével az összes 
település hulladékgondját meg kell, hogy oldja.  
 
Faragó Lajosné dunavecsei lakos 
Személy szerint nagyon örülök, hogy a pályázat nyert, szívemből kívánom, hogy sikerüljön a 
tervek szerint megvalósítani. Nagyon sok beteg tudja, hogy micsoda jó dolog lesz, ha nem 
kell elutazni bizonyos vizsgálatok miatt, hanem helyben el lehet végezni azokat.  
 
Toponáry Gábor dunavecsei lakos 
Lehet-e tudni, hogy mennyi volt a takarékossági intézkedések hozadéka? Megérte-e őket 
meghozni vagy nem? A február végi testületi ülésen tárgyalták az ÁMK létrehozásának 
kérdését, kérdésem milyen döntés született?  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A testület tárgyalta az ÁMK létrehozását, mert voltak olyan vélemények, hogy a létrehozással 
költséget takarítanánk meg. A témát körüljártuk, és arra a megállapításra jutottunk, hogy 
pénzügyi haszna nem lenne az összevonásnak. Nem egy helyen vannak az intézmények, így 
részegység vezetőket kellene megbízni. Megérdeklődtük, Apostagon, illetve 
Szalkszentmártonban is hoztak létre ÁMK-t mind a két helyen azért csinálták, mert nem volt 
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olyan megfelelő képzettségű szakember, akivel a közoktatási, közművelődési törvénynek 
megfelelő vezetést tudtak volna az intézményeknek biztosítani. Mind két településen azt 
mondták, hogy most biztos nem lépnék meg.  
Nekem az a véleményem az első kérdésre, hogy igen – mint elmondtam a beszámolóban – 
visszafizettünk 2007-ben 60 millió forintot a magyar államnak, illetve a vállalkozóknak. 
További 30 millió forintot a vállalkozásoknak 2008-ban és mégsem vagyunk abban a 
helyzetben, mint Szigetvár, ahol 50 %-a a hitelállomány. A 2010. évi költségvetésünk 4,6 % 
hitelt tartalmaz. Amit vissza kellett fizetnünk milliókat, annak az értéke itt maradt, hiszen 
abból épült út, nyílászárókat cseréltek az iskolában. Jó célra használtuk fel a pénzt abban az 
időszakban, csak a szabályozás úgy volt, hogy amennyiben az iparűzési adó növekszik, abban 
az esetben a személyi jövedelemadó kiegészítést az állam a következő évben visszaveszi. Ezt 
történt, emiatt történt a visszafizetés.  
 
Kovács Piroska dunavecsei lakos 
Kérdésem, hogy a dunaújvárosi kórház dunavecsei lakosokat fogad-e? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megpróbáltunk átmenni, benyújtottuk a kérelmünket, amikor a híd elkészült. A mi kérésünk 
Veszprémbe került, mert a dunaújvárosi kórháznak az ÁNTSZ-e ott van. Ők azt mondták, 
hogy minden további nélkül elképzelhető és jogosnak tartják. Sajnos Kalocsa Város Kórháza, 
és a Megyei Önkormányzat Kórháza megvétózta ezt a kérésünket, nem engednek ki a 
régióból bennünket.  
 
Kovács János dunavecsei lakos 
Meg kell vétózni a döntésüket.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Az előzőekben feltett kérdésre szeretném elmondani, hogy ha számszaki adatot nem is tudunk 
mondani, de a létszámleépítésnek van hatása.  
 
Horváth József dunavecsei lakos 
A központban esőzéseknél megáll a víz, lehet-e ezzel valamit tenni? 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Mint, ahogy szóba került már ez a szakasz megoldásra vár, ígéretet kaptunk arra, hogy 
kijavítják a hibákat.  
 
Kovács János dunavecsei lakos 
Kérdésem, hogy a kommunális adóból befolyt pénzt mire fordítja az önkormányzat? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Két utca felújítására adtunk be pályázatot, aminek az önerő részéhez elegendő a befolyt 
összeg. Ha nem nyerünk, akkor az utak kátyúzását, illetve két utca - burkolat nélküli - 
pormentesítését szeretnénk megoldani.   
 
Krajcsovics Andrián dunavecsei lakos 
A Rákóczi utcáról megyünk át Kelédhát felé, ott van egy kereszteződés, ami nagyon 
balesetveszélyes, mert nincs megvilágítva. Többször előfordult, hogy csak a szerencsének 
köszönhettem, hogy nem jöttek belém. Nem messze onnan vannak közvilágítási oszlopok, 
amiket át kellene helyezni és így megoldódna a probléma. 
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Molnár Gyula polgármester úr 
Az áramszolgáltatótól megkérdezzük, hogy mennyibe kerülne az áthelyezés. Mi tudjuk, hogy 
az balesetveszélyes, de azt elhárította korábban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, hogy ebből 
csomópontot készítsenek. Ahhoz se akart hozzájárulni, hogy ott átkelő legyen, szervízutat 
kellett volna építeni, hogy a kelédháti major megközelíthető legyen.  
 
2./ Napirend: 
„Virágosabb és Tisztább Dunavecséért” díjak átadása 

Előadó: dr. Gulyás Attila képviselő, Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság 
elnöke 
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Elmondta, hogy a meghirdetett pályázat  aktivitása – sajnos – nem volt nagyobb mint a 
korábbi évben. A meghirdetés úgy történt, hogy a bizottság tagjai átnézik a település egy 
részét, értékelik a portákat, illetve a fotópályázat egészíti ki. A nyertesek képei az 
előcsarnokban megtekinthetők, illetve a honlapon is szerepelnek. Összesen nyolc díjazott van, 
így a kiírás értelmében 5.000 Ft-os vásárlási utalványban részesülnek. A képviselő-testület a 
Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság javaslatát figyelembe véve úgy döntött, 
hogy a Kiss Kertészet részére – egyeztetés után – a település belterületén, területet ajánl fel 
abból a célból, hogy azon a kertészet tevékenységét az általa termesztett virágok 
megismerését egész évben folyamatosan a lakosság részére bemutathassa. 
 
Képviselő úr – aki egyben a Környezetvédelmi és településrendezési Bizottság elnöke is – 
gratulált, majd egyenként átadta a virágvásárlási utalványokat és megköszönte munkájukat. 
Elmondta, hogy a mozgalom továbbra is meghirdetésre került hasonló feltételekkel, mint az 
elmúlt évben.  
 
Krajcsovics Adrián dunavecsei lakos 
A városunkba érkezőket a körforgó látványa elrémiszti, ezért kérdezem, hogy nem lehetne-e 
ezt a területet a Kiss Kertészet részére átadni gondozásra? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A közútkezelő solti kirendeltségének vezetőjével megegyeztünk, hogy átadják nekünk 
kezelésre. Kiszedjük belőle a bokrokat és virágot ültetünk bele, egész évben karban fogjuk 
tartani. A Gazdakör részéről is történt felajánlás. Hasonló színvonalat szeretnénk elérni, mint 
Solt városban.  
 
Ruzsnyák János dunavecsei lakos 
Elnézést kérek, hogy újra szólok, de nem fér a fejembe ez a fegyelem, ami ebben az 
országban van és a mi településünkön is. Középiskolás korú fiúkra kellett rászólnom, mivel az 
egyik játszótéren rongálták a csúszdát. Felszólításomat nem is vettek figyelembe, majd mikor 
gorombán rájuk kiabáltam, akkor hagyták abba a pusztítást. Másik felvetésem, hogy az utcát 
jelző táblák nagyon sok helyen hiányoznak, megrongáltak az oszlopok és a táblák. Elkeserítő, 
hogy a mai fiatalság ebben látja örömét, hogy ezeket a táblákat ríbolja. Sajnos a tanárok 
kezében nincs fegyelmezési eszköz úgy, mint régen. Hová fog süllyedni ez a társadalom. A 
határban, illetve a csatorna mentén a szemét tömkelege van. Milyen ember az ilyen, aki ezt 
csinálja? A véleményem az, hogy emberek tudatát kellene egy kicsit megjavítani, ha 
visszaadnák a pedagógusoknak a jogot, illetve a rendőröknek hogy  tartsák a rendet és 
fegyelmet. Én elég idős ember vagyok sok mindent láttam és hallottam már, de ha a 
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demokrácia továbbra is így fog süllyedni, akkor ezt az országot teljesen lehetetlenné teszik. 
Ha eljöttek volna a képviselőjelöltek, megkérdeztem volna tőlük, hogy mikor akarják 
visszaadni a fizikai munka becsületét? Valamikor a magyar nép híres volt a fizikai 
munkájáról. Mindenhol becsülettel fogadták és örültek, ha a magyar ember ment dolgozni. 
Ezt az egészet készakarva tették, hogy minél nagyobb legyen a zűrzavar, annál nagyobbat 
lehet kaszálni.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Nagyon sok igazság van abban, amit elmondott az előttem felszólaló. 
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Én is csak megerősíteni tudom azt, amit alpolgármester asszony mondott. Sajnos olyan 
dolgokat vetett fel, aminek nagy részét az önkormányzat nem tudja megoldani. 
 
Ruzsnyák János dunavecsei lakos 
Azt megtudná oldani, hogy a közmunkások ne csak üldögéljenek, hanem dolgozzanak is, meg 
kell őket fegyelmezni. 
 
dr. Gulyás Attila képviselő úr 
Ha a munkája a közmunkásnak nem megfelelő, akkor az állásából el lehet bocsátani, ennek a 
következménye az, hogy mindenféle ellátásból kizárja magát.  
 
Kovács János dunavecsei lakos 
Szeretném megkérdezni, hogy ez a sok román állampolgár mit keres nálunk, hogy kerültek a 
településünkre? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Sajnos a dunavecsei polgártársaink hajlandóak részükre kiadni, illetve eladni a házakat. Az 
európai unió tagországaiba szabad vándorlás, illetve munkavállalás van, a mi országunkra is 
ez vonatkozik.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Az elhangzottak után megkérdezte a jelenlevőket, van-e valakinek közérdekű kérdése vagy 
bejelentése még, amit szeretni elmondani. 
 
Mivel nem volt több kérdés, vélemény – alpolgármester asszony megköszönte az érdeklődő 

dunavecseieknek a megjelenést és a felvetéseket – mindenkinek jó éjszakát kívánt és a 

közmeghallgatást berekesztette. 

 

 
Kmft. 

 
 

 Molnár Gyula       Kovács Éva 
           polgármester                                                                             jegyző 
 
   Hitelesítve:   ………………………… 
 
             ………………………… 


