
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
40-18/2010. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott Alakuló üléséről 
 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak:  
Vörös Sándor polgármester, Aranyi János Gábor, Banyári István, Halászné Kovács Éva, 
Kovács Péter, Matula Jánosné és Vasaji László Arnold képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Éva jegyző asszony, dr. Tarnai Kitti aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási 
csoportvezető, Kerekné Markovits Julianna óvodavezető – HVB tag, Zádoriné Squor Mária 
iskolaigazgató, dr. Harmos István intézményvezető főorvos, Aranyi Ágota intézményvezető, 
Tóth Emese bölcsődevezető, Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető, Laub Miklós HVB 
elnöke, Nyámádi Ferencné HVB tag, Vass Imre, Tóth József, Erdélyi László 
 
Kovács Péter korelnök 
Köszöntötte a 2010. október 3-án megválasztott polgármestert, a képviselő-testület tagjait, a 
Helyi Választási Bizottság elnökét és tagjait, a Jegyző asszonyt, a hivatal és az önkormányzati 
intézmények dolgozóit, valamint a jelenlevő Molnár Gyula volt polgármester urat. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel minden tagja jelen van. Ezzel 
a képviselő-testület alakuló ülését megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy az ülésen az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1.) A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, annak végleges 
eredményéről 

2.) A képviselők és polgármester eskütétele, megbízó levelek átadása-átvétele 
3.) Polgármesteri program ismertetése 
4.) Ügyrendi bizottság megválasztása 
5.) A polgármester illetményének megállapítása 
6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 
7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
8.) SZMSZ módosítása 
9.) A képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
10.)Egyéb ügyek 

a)Hulladéklerakó rekultivációja 
b)Szakrendelő beruházásának jelenlegi állapota 
c)Közbeszerzés kiírása gyermekétkeztetésre 
d)Az Önkormányzat 2010. október-december 
 munkatervének ismertetése és elfogadása 
e) Leköszönő polgármester jutalma 
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                       f) Kommunális adó felhasználása 
 
 
Korelnök 
Megkérdezte a képviselőket, hogy a felsorolt napirendeken kívül van-e valakinek javaslata? 
 
Mivel javaslat nem érkezett, ezért megállapította, hogy a képviselők 7 igen szavazattal, 
határozathozatal nélkül azt elfogadták. 
 
Kovács Péter korelnök 
Felkérte a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a választásról, annak végleges 
eredményéről tartsa meg tájékoztatóját.  
 
1./ Napirend 
     A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, annak végleges  
    eredményéről 
 
 
Laub Miklós HVB elnök 
Tisztelettel köszöntötte a megválasztott polgármester urat, a képviselő-testület tagjait és 
minden kedves megjelentet, - köztük a volt polgármestert, Molnár Gyula urat. Tájékoztatta a 
testületet, hogy a választások napján semmi olyan nem adódott, ami a választási bizottságnak 
komoly feladatot adott volna. A választás napján volt egy olyan jelzés, hogy bizonyos 
plakátok eltűntek, ezt nehezményezte az egyik képviselő jelölt. Az esetet kivizsgáltuk, a 
döntésről határozatot küldtünk. A választás menetét nem zavarta meg semmi. 
Polgármesternek 995 szavazattal Vörös Sándor – Dunavecse, Petőfi S. u. 51. -  urat 
választotta meg a lakosság. A képviselő-testület tagjainál 19 jelölt volt, ebből 6-ot kellett 
választani.  
A megválasztott képviselők a következők: 
Kovács Péter 772, Banyári István 494, Halászné Kovács Éva 473, Aranyi János Gábor 460, 
Vasaji László Arnold 441 és Matula Jánosné 365 szavazattal. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el – a képviselők a tájékoztatót egyhangúlag, 
határozathozatal nélkül tudomásul vették. 
 
2./ Napirend 
    A képviselők és polgármester eskütétele, megbízó levelek átadása-átvétele 
 
 
Kovács Péter korelnök 
Felkérte a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a képviselőktől vegye ki az esküt. 
 
Laub Miklós HVB elnök 
Megkérte a képviselőket és a jelenlevő vendégeket álljanak fel az eskütétel idejére (a 
megválasztott képviselők a törvényben előírt esküt letették) 
 
HVB elnök Felkérte Vörös Sándor polgármestert, hogy a testület előtt tegye le az esküt. 
(Polgármester úr az esküt letette) 
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HVB elnök átadta a megbízóleveleket a polgármester úrnak és a képviselőknek. Egyidejűleg 
mindenkinek sikeres és eredményes munkát kívánt. 
 
 
Kovács Péter korelnök 
Ezt követően megkért minden jelenlevőt, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt. 
 
3./ Napirend 
     Polgármesteri program ismertetése 
 
 
Kovács Péter korelnök 
Felkérte Vörös Sándor polgármester urat, ismertesse programját. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Tisztelt Képviselő-társak, Jegyző Asszony, Intézményvezetők, az Önkormányzat dolgozói és 
Jelenlévők! Először is szeretnék köszönetet mondani a támogatásért, illetve biztatásért! A 
napirendi pontban polgármesteri program ismertetése szerepel, de mégis egy kicsit rendhagyó 
módon másra szeretnék fókuszálni. Az elmúlt időszakban többen is olvasták az általam 
elkészített „Odafigyelést, törődést Dunavecse érdekében” című átfogó programot, amiben 
összefoglaltam azokat a teendőket, vállalásokat, célokat, amiket a következő négy évben 
szeretnék követni. Hangsúlyozva, hogy ezek nem ígéretek, hanem célkitűzések, amiért 
közösen kell, hogy dolgozzunk. Engedjék meg, hogy az elképzelésemet egy év időtartamra 
tárjam a megjelentek elé.  
(az írásos program e jegyzőkönyvhöz csatolva van)  
 
Kovács Péter korelnök 
Megköszönte a programbeszédet és kérte, akinek kérdése van, tegye meg. 
 
Miután hozzászólás nem volt – korelnök felhívta a polgármester és a képviselők figyelmét a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, melyet 30 napon belül kell minden érintettnek 
megtennie.  
 
Ezt követően korelnök, szavazásra bocsátotta a polgármesteri program elfogadását. 
 
Képviselő-testület tagjai a programot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozattal fogadták el: 
 
 
281/2010.sz.Kt.h. 
Polgármesteri program 
elfogadása 
                   H a t á r o z a t 
 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester programját 
elfogadta. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
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4./ Napirend 
     Ügyrendi bizottság megválasztása 
 
 
Korelnök 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy jogszabály szerint a polgármester illetményét a 
mai ülésen kell megállapítani. A jelenleg hatályos SZMSZ szerint erre az ügyrendi bizottság 
tesz javaslatot, ezért ezt a bizottságot most kell megválasztani. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Kért és kapott szót, aki elmondta, hogy az alakuló ülésen valamennyi bizottsági tagot zárt 
ülésen kell megválasztani, ha az érintett nem járul hozzá az ügy nyilvános tárgyalásához ezért 
mielőtt erre sor kerülne, határozza el a testület, hogy a megválasztásuk nyilvánosan történik. 
Ezen kívül valamennyi képviselő érintettségét vegye tudomásul, de a döntéshozatalból őket 
ne zárja ki. 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntöttek, hogy a 
bizottsági tagságokról nyilvános ülésen történjen döntés, és a döntéshozatalból az érintettek is 
vegyenek részt és az alábbi határozatot, hozták: 
 
282/2010.sz.Kt.h. 
Ügyrendi kérdésben döntés 
 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a többszörösen módosított 1990. évi LXV. Törvény 12. §. (4) bek. a.) 
pontjára hivatkozva az alakuló ülésen napirendre kerülő valamennyi bizottsági tagságról 
nyilvánosan dönt. 
 
2./ A már idézett Ötv. 14. §. (2) bek. értelmében valamennyi képviselő érintettségét 
tudomásul veszi, de őket a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 
Korelnök ezt követően 
Előzetes egyeztetés után javaslatot tett az ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak 
személyére. 
Elnöknek Halászné Kovács Éva, tagoknak: Banyári István és Vasaji László Arnold 
képviselőket javasolja. Külső tagnak: Erdélyi László urat javasolja.  
Feltette a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság Elnöke Halászné Kovács 
Éva képviselő legyen? 
Megállapította, hogy 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a testület Halászné Kovács Évát 
az ügyrendi bizottság elnökének megválasztotta. 
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Szavazásra tette fel továbbá, hogy Banyári István képviselőt ügyrendi bizottsági tagnak a 
testület megválasztja-e? 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Banyári 
Istvánt az ügyrendi bizottság tagjává megválasztotta. 
Korelnök ezt követően Vasaji László Arnoldra vonatkozóan kérte a testület döntését, - akit a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztott ügyrendi bizottsági 
tagnak. 
Végül Erdélyi László külső tagra kérte a döntést, akit szintén 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül választott meg a testület az ügyrendi bizottságba tagként.  
 
Fentieket figyelembe véve a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
283/2010.sz.Kt.h. 
Ügyrendi bizottság 
megválasztása 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
Törvény 24. §. (1) bekezdése értelmében négy tagú ügyrendi bizottságot választ, melynek 
 
 Elnöke:   Halászné Kovács Éva 
            Tagjai:    Banyári István 
                            Vasaji László Arnold 
            Külső tagja:   Erdélyi László  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
Az Önkormányzat jegyzője, rajta keresztül a bizottság tagjai 
 
/Ezt követően a külső tag polgármester úr előtt letette az esküt/ 
 
Kovács Péter korelnök 
Felkérte a megválasztott ügyrendi bizottságot, hogy tartsa meg alakuló ülését és tegyen 
javaslatot a polgármester illetményére. 
 
Az ügyrendi bizottság elvonult, elvégezte feladatát, majd visszaérkezve az ülésterembe a 
testület folytatta munkáját. 
 
 
5./ Napirend: 
    A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
 
Kovács Péter korelnök 
A terembe visszaérkezett ügyrendi bizottság elnökét kérte fel, hogy a bizottság nevében 
tegyen javaslatot a polgármester illetményére és költségtérítésére. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Mielőtt a bizottság elvonul, szót szeretnék kérni. Kéréssel fordulok a bizottsághoz, hogy a 
polgármesteri illetmény megállapítása során a lakosság településnagyságnak megfelelő szorzó 
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esetén a minimális összeget javasolja megállapítani. Itt szeretném kérni a költségátalány 
megállapítását is, és annak is az adható minimális 20 %-os megállapítását 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke 
Az ügyrendi bizottság nevében – figyelembe véve polgármester úr kérését – a legalacsonyabb 
szorzót javasolja megállapítani, ami a törvény alapján a lakos számot figyelembe véve 11 és 
12,5 szorzó között mozog. Településünkön a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, melynek 
a tizenegyszeresét kell bérként meghatározni. Ezért 2010. október 3. napjával 425.150 Ft-ban, 
költségtérítését pedig illetménye – kérésének megfelelően – 20 %-nak megfelelő összegben, 
azaz havi 85.030 Ft-ban javasolja a testületnek megállapítani.  A bizottság azt a döntést hozta, 
hogy amikor az egy év eltelik, akkor ezt a szorzót a munkájának megfelelően felülvizsgálja és 
akkor dönt ismételten. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Bejelentette érintettségét, s mind az alpolgármester megválasztása, illetve illetményének 
meghatározásáról szóló döntésből kéri a kizárását.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
284/2010. sz. Kt.h. 
Vörös Sándor polgármester  
döntéshozatalból történő kizárása 
 
                  H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület Vörös Sándor polgármestert – az alpolgármester megválasztása, 
illetve illetménye meghatározásáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester  
- Kovács Éva jegyző Dunavecse 
 
Korelnök 
Megkérdezte a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért az ügyrendi bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
285/2010.sz.Kt.h. 
Polgármester munkabérének 
megállapítása 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a polgármester illetményét 2010. október 3. napjával a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-nak (1) bek. szerint megállapított 
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illetményalap, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban Pttv.) 
3. §. (2) bek-ben foglaltakat figyelembe véve 425.150 Ft-ban állapítja meg. 
 
2./ A képviselő-testület a polgármester részére – kérelmének helyt adva – 2010. október 3. 
napjától a Pttv. 18. §. (2) bek. alapján illetménye 25 %-ának megfelelő, azaz 85.030 Ft. 
költségtérítést állapít meg. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
 
Ezt követően 
Korelnök átadta az ülés vezetését a megválasztott és esküt tett polgármesternek. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megköszönte a Helyi Választási Bizottságnak és a korelnöknek a munkáját, majd a 6./ 
napirend tárgyalásától átvette az ülés vezetését.  
 
 
6./ Napirend: 
     Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Tisztelt Képviselő-testület! Az Ötv. szerint a testületnek alpolgármestert kell választania, 
mely a mi esetünkben egy főt jelent. A törvény szerint az alpolgármester személyére a 
polgármester tesz javaslatot. Javaslom, hogy Kovács Péter képviselőt fogadja el a testület 
alpolgármesternek.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy részükről van-e más javaslat? 
 
A képviselő-testület részéről más javaslat nem hangzott el. 
 
Mivel az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani, polgármester úr felkérte az 
ügyrendi bizottságot, hogy a titkos szavazást készítse elő és bonyolítsa le. 
 
Polgármester úr a szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 
Szünet után 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi bizottság elnöke  
Ismertette a szavazás végeredményét, melynek alapján 6 érvényes szavazatot adtak le a 
képviselők és mind a 6 igennel volt bejelölve. 
 
A kihirdetett eredmény alapján gratulált a megválasztott Kovács Péter alpolgármesternek.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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286/2010.sz.Kt.h. 
Alpolgármester megválasztása 
 
              H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 34. §. (1) bek. alapján Kovács Péter képviselőt az alpolgármesteri 
tisztségre megválasztja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Péter alpolgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Kovács Éva jegyző 
 
/Ezt követően a alpolgármester polgármester úr előtt letette az esküt/ 
 
 
7./ Napirend: 
      Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Felkérte az ügyrendi bizottságot, hogy az alpolgármester úr tiszteletdíjára tegyenek javaslatot. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én a hatos szorzót javaslom. Ha valakinek más javaslata van, kérem, tegyék meg. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A polgármester úr munkabére megállapításánál nagyon szerény volt, ezért én az ötös szorzót 
kérem a tiszteletdíjam megállapításánál.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi bizottság elnöke  
Ismertette a képviselőkkel, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény értelmében lakosság arányosan a 4,5 
– 6,5 szorzószám között állapítható meg. Az alpolgármester úr kérését figyelembe véve a 
bizottság az 5-ös szorzó megállapítását javasolja.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai – az alpolgármester úr kérelmét figyelembe véve 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
287/2010.sz.Kt.h. 
Alpolgármester tiszteletdíja 
             H a t á r o z a t 
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1./ A képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§. (2), valamint 4. 
§. (1) bek. alapján az alpolgármester részére – kérelmét figyelembe véve – 2010. október 3. 
napjától 193.250 Ft., azaz: százkilencvenháromezer-kettőszázötven forint tiszteletdíjat állapít 
meg. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Péter alpolgármester 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Mielőtt tovább haladnánk, szeretném a képviselő-testülettel közölni, hogy az alpolgármester 
úr külön feladatot is kap a testület működésében, a szakrendelő beruházásának felügyeletét és 
annak mindenfajta ügyeit fogja irányítani, segítségnyújtásként nekem és a testület számára is 
ebben a nagy projektben. 
 
8./ Napirend: 
    A képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Miután az önkormányzatnak van rendelete a képviselők tiszteletdíjáról, ezért felkérem Jegyző 
asszonyt, hogy ismertesse az abban foglaltakat. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A rendeletben alapdíjként 20.000 Ft van tiszteletdíjként megállapítva, ez az összeg minden 
egyes képviselő számára jár, illetve bizottsági tagság esetén ez plusz 9.000 Ft-tal növekszik. 
Akkor is, ha valaki több bizottságba van. A bizottság elnökének az alapdíjon felül 18.000 Ft 
jár. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslatot szeretnék kérni a képviselőktől.  
 
Banyári István képviselő úr 
Javasolnám, hogy módosítsuk a rendeletet, de azt napoljuk el a következő testületi ülésig.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyez azzal, hogy a következő testületi 
ülésen térjük vissza a módosításra? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül 
egyetértettek a javaslattal. 
 
 
8./ Napirend: 
     SZMSZ módosítása 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A régi SZMSZ került kiküldésre és a módosítási javaslat. Arra kérem a képviselő-testület 
tagjait, amennyiben a módosításhoz egyéb módosító javaslatuk van, azt tegyék meg. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő asszony 
A módosítási javaslatban azzal egyetértettünk a képviselő-társakkal, hogy valamiféle 
korlátozás kell, hogy ne folyjék el az ülés – bár ezt a polgármester úr is befolyásolhatja. 
Viszont nem mindegyikkel értünk egyet, ezért egy új javaslatot szeretnénk előterjeszteni. A 
13. §.-ban vannak meghatározva, hogy a testületi üléshez kinek, milyen jogkörben lehet 
hozzászólni. Ehhez viszonyítva vannak meghatározva a maximum hozzászólási percek a 
módosítási javaslatban. Az a) pontban az előterjesztőre vonatkozó és a d) pontban a 
tanácskozási joggal meghívottaknak az időmeghatározásával egyetértettünk, viszont a többi 
időmeghatározásnál nem javasoljuk a percek meghatározását. Véleményem szerint a 
polgármester úrnak bármikor joga van a szót megvonni valamelyikünktől, ha belemerül vagy 
ismételjük önmagunkat.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A rendelet 14. §-a (2) bekezdésének 2. mondatával nem értek egyet. Javaslom, hogy a 
tartózkodás intézményét szüntessük meg. Azt nem tudom elképzelni, hogy ne valljunk szint. 
Ugyanis a szavazás szempontjából a tartózkodás nemet jelent. Ha lehetséges, én a tartózkodás 
intézményét eltörölném, illetve javaslom, hogy az ne kerüljön bele a rendeletbe. Ezen kívül 
nem értek azzal egyet, hogy évente kettő alkalommal legyen közmeghallgatás. A kilencvenes 
évek közepéig kettőt tartottunk és azt vettük észre, hogy egyre csökken az érdeklődők száma, 
ekkor tértünk rá az egyszeri alkalomra. Javaslom, hogy maradjon az SZMSZ-ben 
meghatározott, egy időpont megjelölés nélkül, s azt akkor tartsa a testület, ha már a 
költségvetéssel, zárszámadással kapcsolatosan ismerjük a számokat.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Nekem az alap SZMSZ-el lenne egy kis szépséghibás gondom, amit szeretnék megbeszélni. 
Az SZMSZ az Önkormányzatnak a működését határozza meg, úgy érzem, hogy ezért fontos, 
hogy ez szerkezetileg, tartalmilag és minőségileg is megfelelő legyen. Ezért javasolnák pár 
apróságot, amit módosítani kellene. Az üléseket a polgármester úr hívja össze, a meghívókon 
a polgármester úr pecsétje szokott szerepelni, viszont az SZMSZ-be a képviselő-testület 
bélyegzője szerepel. Ezért javasolnám, hogy a saját bélyegzőjét használja a meghívók 
kiküldésénél. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő asszony 
A formai és egyéb dolgokba véleményem szerint most ne menjünk bele. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A kapott tájékoztatás szerint készülni fog a BM részéről egy módszertani útmutató, ami 
felvetheti az SZMSZ átdolgozásának kötelezettségét. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a módosító javaslatokat szavazzuk meg. Megkérdezi a képviselő-testület 
tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzott percmódosítással, igennel és nemmel való 
szavazással, valamint az évi egyszeri – javaslatként elhangzott, számok ismeretében történő - 
közmeghallgatással? 
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A képviselő-testület tagjai a módosító javaslatokat tartalmazó 19/2010. (X.15.) önkormányzati 
rendeletet mely a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2006. (III.29.) számú rendeletet módosításáról szól,  7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadták.  
 
 
10./ Napirend: 
       A képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Tisztelt Képviselő-testület! A korábbi napirend során megválasztott Ügyrendi Bizottság 
elnevezését korábbi egyeztetésünknek megfelelően most lehet módosítani. Ennek azonban 
formai szabályai vannak, ezért fel kell tennem azt a kérdést, hogy ki ért egyet azzal, hogy az 
Ügyrendi bizottság elnevezése Ügyrendi- és Pénzügyi Bizottság legyen? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadják a javaslatot. 
 
Polgármester úr 
Most pedig javaslatot tennék a másik két bizottságra és annak tagjaira az alábbiak szerint: 
Oktatási és Szociális Bizottság, amely a korábbi Oktatási, Kulturális- és Ifjúsági Bizottság, 
illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatait látja el. Elnökének Matula Jánosnét, 
tagjának: Aranyi János Gábor és Halászné Kovács Évát, külső tagjának pedig Zádoriné Squor 
Máriát és Kerekné Markovits Juliannát javaslom megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadják a javaslatot. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Harmadik bizottság pedig a Városgazdálkodási Bizottság lenne, amelynek alcíme 
Településfejlesztési-, Rendezettségi-, Környezetvédelmi- és Közbiztonsági Bizottság. Ez a 
bizottság látja el többek között a korábbi Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság 
feladatait. Elnökének Vasaji László Arnoldot, tagjának Aranyi János Gábort, Banyári Istvánt, 
Matula Jánosnét, külső tagjának pedig Vass Imrét és Tóth Józsefet javaslom megválasztani. 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadják a javaslatot. 
 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Miután a képviselő-testület összetétele is megváltozott, és ez is az SZMSZ függeléke, mint 
ahogy a bizottságok és azok feladatai is, azt a javaslatot szeretném tenni, hogy egy 
határozatban döntsön mindezekről a testület. Itt kérném azt a döntést is, hogy az 5-ös számú 
függelékben még szereplő Alapszolgáltatási Központot helyezze a testület hatályon kívül. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az alábbi 
határozatokat hozta:  
 
288/2010.sz.Kt.h. 
Az SZMSZ függelékeinek 
módosítása 
         H a t á r o z a t 
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1./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2010. (X.15.) számú rendeletének 1-es és 2. számú függeléke helyébe 
az alábbi függelékek kerülnek: 
 
1. számú függelék 
 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
 
 1.) Vörös Sándor polgármester   Dunavecse, Petőfi S. u. 51. 
 2.) Kovács Péter alpolgármester   Dunavecse, Bajcsy-Zs. u. 8. 
 3.) Aranyi János Gábor    Dunavecse, Csokonai u. 4. 
 4.) Banyári István     Dunavecse, Petőfi S. u. 5. 
 5.) Halászné Kovács Éva                                           Dunavecse, Somogyi B. u. 12. 
 6.) Matula Jánosné     Dunavecse, Forgács u. 4. 
 7.) Vasaji László Arnold    Dunavecse, Fő út 81. 
 
2. számú függelék 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI BIZOTTSÁGAINAK ÖSSZETÉTELE 
 
 
Ügyrendi- és Pénzügyi Bizottság 
Elnöke:   Halászné Kovács Éva 
Tagjai:              Banyári István 
               Vasaji László Arnold 
Külsős tag:              Erdélyi László 
 
 
Oktatási- és Szociális Bizottság 
Elnöke:          Matula Jánosné 
Tagjai:          Aranyi János Gábor 
           Halászné Kovács Éva 
Külső tagok:          Zádoriné Squor Mária Petőfi S.Ált.Isk. igazgatója 
           Kerekné Markovits Julianna Százszorszép Óvoda vezetője 
 
Városgazdálkodási Bizottság 
/Településfejlesztési-, Rendezettségi-, Környezetvédelmi- és Közbiztonsági Bizottság/ 
Elnöke:            Vasaji László Arnold 
Tagjai:            Aranyi János Gábor 
             Banyári István 
                                             Matula Jánosné 
Külső tagok:           Vass Imre 
                                            Tóth József 
 
3./ A képviselő-testület a Testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2006. (III.29.) számú rendeletének 3. számú függelékét – Bizottság feladat és hatásköre – az 
alábbiak szerint módosítja: 
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a) a függelék 1. és 2. számú pontjában megnevezett bizottságok megnevezése helyébe 
Ügyrendi- és Pénzügyi Bizottság kerül.  

 
b) a függelék 3. és 4. számú pontjában megnevezett bizottságok megnevezése helyébe 

Oktatási- és Szociális Bizottság kerül. 
 

c) A függelék 5. számú pontjában megnevezett Környezetvédelmi és Településrendezési 
Bizottság megnevezése helyébe a Városgazdálkodási Bizottság kerül.  

 
4./  A képviselő-testület a Testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2006. (III.29.) számú rendeletének 5. számú függelékét – az Önkormányzat intézményei – 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
A függelék 3-as számú pontját hatályon kívül helyezi.  
 
5./ A határozat 1. pontjában a 2. sz. függelék módosításának, valamint a 3. és 4. pont  hatályba 
lépésének napja a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló 19/2010. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályba lépését követő nap.  
 
6./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Éva jegyző és rajta keresztül a határozatban szereplő személyek 
  
/Ezt követően a bizottságok külső tagjai letették az esküt/ 
 
 
10./ Napirend: 
        Egyéb ügyek        
 

a)Hulladéklerakó rekultivációja 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Mielőtt az egyéb ügyek napirendre rátérnénk, szeretném a képviselő-testületet tájékoztatni, 
hogy az elmúlt két hétben felvettem a kapcsolatos Hetes testvértelepülés új polgármesterével. 
Abban maradtunk, hogy találkozni fogunk és megbeszéljük a közös terveinket. Tárgyalást 
folytattam a Polgári védelem illetékes vezetőjével, megállapítottuk, hogy bizonyos 
szabályzataink elavultak, a szükséges intézkedéseket a későbbiek folyamán módosítani 
fogjuk. Látogatást tett nálam a Dél-alföldi Régió pályázati referense, koordinátora, aki a 
jövőben folyamatosan a szakrendelő beruházásáról tájékoztatást fog kérni és több olyan 
beruházásról, ami Dunavecse területén valósul meg, köztük van a kikötő fejlesztésének 
beruházása. A kistérség alakuló ülése október 20-án lesz, várhatóan negyedévente fog 
ülésezni, a soron következő testületi ülésen be fogok számolni az ott elhangzottakról.  
 
Minden képviselő megkapta e-mailen a Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által írt 
levelet. A tartalmához hozzáfűzni valóm nincsen. A munkálatokat végző cég, termelési 
igazgatójával meglátogattam a hulladéklerakó telepet, megnéztük a jelenlegi állapotokat. A 80 
cm-es fedőréteg és a füvesítés van még hátra a munkából, melyet jó idő esetén még ebben az 
évben elvégeznek. A kapott dokumentumokból lehet látni, hogy a hatóságok megállapították, 
hogy mind az építkezéshez, mind az építési munkálatokat végző cég megfelelő 
engedélyekkel, illetve megbízási jogkörökkel rendelkezik. Ebben további intézkedést nem 
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tehetünk, illetve annyit tettünk, hogy az illetékes minisztérium helyettes államtitkárának 
továbbítva lettek a dokumentumok. Innen kezdve a minisztérium hatásköre, hogy eljár-e a 
kivitelező irányába.  
 
Vasaji László képviselő úr 
Egy kiegészítésem lenne a polgármester úr beszámolójához. A környezetvédelmi 
felügyelőséghez és a rendőrséghez tett bejelentés megtételében aktívan részt vettem. A 
napokban kaptam kézhez a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomozati anyagát, mely 
szerint jogszabálysértés nem történt, ezzel lezárták a nyomozás.   
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A felügyelőség által küldött levélben óriási tárgyi hiba van, mivel nem az Önkormányzaté a 
terület, amelyen lerakó van, hanem a Mezőgazdasági ZRT. tulajdona. Ez is bizonyítja azt, 
hogy szabálytalanul jártak el, mert azt sem tudták kinek adtak ki engedélyeket. 
 
Banyári István képviselő úr 
A közmeghallgatáson felmerült a Vadásztársaság területén illegálisan elhelyezett 450 kocsi 
föld kérdése, sikerült-e benne már valamit intézni? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Felajánlottam a kivitelezőnek, hogy a kérdéses földet vegyék meg. Telefonba azt mondták, 
hogy igen, lehet róla szó, az építésvezetőjük eljön, hogy megbeszéljük a részleteket, de azóta 
nem volt nálam.  
 
Vasaji László képviselő úr 
Az a javaslatom, hogy mindenképpen írásban meg kell keresni a kivitelezőt, hogy nyoma 
legyen.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e még kérdés, vélemény az 
elhangzottakhoz? 
 
Mivel további kérdés vélemény nem hangzott el a képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és határozathozatal nélkül a tájékoztatót tudomásul vették.  
 
 
 b) Szakrendelő beruházásának jelenlegi állapota 
 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A szakrendelő jelenlegi állapotáról szeretném a képviselőket tájékoztatni. Több tárgyalást 
folytattam az elmúlt héten ezzel kapcsolatban, a műszaki ellenőrrel és az építő céggel 
beszéltük a soron következő feladatot, majd ezután egy projektegyeztető tárgyalás is volt, 
ahol az építő cég, valamint a lebonyolító menedzsment szervezet, valamint a közbeszerzési 
lebonyolításában részt vevő cég is részt vett. A fejlesztésnek 3 fő része van, az építési-
felújítási csomag, az orvosi eszköz beszerzés (digitális röntgen, fogorvosi röntgen) valamint 
az informatikai szoftver és hardverfejlesztés (betegirányítási rendszer, leletek digitalizálása 
stb…) A feladatok teljesítésére közbeszerzések lettek kiírva. Az építési közbeszerzés kapcsán 
– korábban már kaptunk tájékoztatást – 5 ajánlattevőből került kiválasztásra a nyertes, kivel a 
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vállalkozási szerződés aláírásra került. A munka megkezdését késleltette két-három hónappal, 
hogy a kiviteli tervek nem készültek el megfelelő időben, így a jelenlegi munkáknál csúszás 
tapasztalható. Az informatikai szoftver beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. 
Nyertesként a Béker-Soft Informatikai Kft. lett kihirdetve. A nyertessel a szerződéskötésre 
október 15-én kerül sor. Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó közbeszerzési eljárás a 
végéhez közeledik. Két részajánlattétellel lett a közbeszerzés meghirdetve. Mindkét 
részajánlatra jött érvényes ajánlat, eredményhirdetés október 15-én lesz. A közbeszerzés 
szakmai kivitelezéséhez orvos-technológus bevonásra került. Az informatikai hardver 
beszerzése az elkövetkező hetekben kerül kiírásra. Jelenlegi ismereteink szerint a projekt a 
tervezett költségek keretei között halad. Általánosságban az volt a megállapítás, hogy a 2-3 
hónapos csúszás ellenére, - ha az őszi időjárás kedvez - az építési beruházás határidőre 
lezajlódhat. Információként szeretném elmondani, hogy a kivitelező az építési naplót október 
6-i dátummal nyitotta meg. Problémaként jelentkezik a műszaki átadás nélkül a rendelők 
átköltöztetése, mindenképpen állásfoglalást kell kérni, amennyiben ez nem lehetséges meg 
kell tenni időben a szükséges intézkedéseket. 
A szakrendelő környékén a fák kivágásra kerülnek, amennyiben városunkban lenne olyan 
személy, aki szakszerűen ki tudná vágni, akkor a fa ellenében kivághatja. Ha a megjelentek 
közül valaki tud ilyen személyről, kérem, szóljon a lehetőségről.  
Az építési beruházás alapozásának megkezdése folyamatban van. A szakrendelőnek lift terve 
van, de engedélyezése nem történt meg, illetve a tűzjelzés engedélyezése sem történt meg. 
Ezeket az önkormányzatnak kell kérni. Sajnos a pályázat áttekintése során információt 
kaptunk arról, hogy bizonyos felmerülő feladatok nem szerepelnek a pályázati dossziéba,  
ezért támogatás sem kérhető rá. Tehát ezt valamilyen formában meg kell oldani, vagy 
támogatásból, vagy egyéb másból. Egy konkrét feladatként a DÉMÁSZ új trafó állomása 
merült fel többletköltségként, megbízást kapott a műszaki ellenőr, az építő cég, hogy ha a 
jövőben ilyen előfordul, arról készítsen írásos anyagot a soron következő projektegyeztető 
megbeszélésre és tegyen javaslatot arra, hogy a hiányzó költségeket milyen módon lehet 
kezelni. 
A pályázat beadásakor 20 %-os ÁFA volt, jelenleg 25 % az ÁFA mértéke. A különbségre 
kompenzáció kérhető, amit a menedzsment szervezet meg is tesz szükség szerint, ezért 
várhatóan ebből probléma nem lesz.  Aki a testületből a műszaki ellenőrrel szeretne 
személyes találkozni, minden kedden 9 órakor a helyszínen tartózkodik.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ha jól értettem a tájékoztatóból, a közbeszerzéseknél a testület nem került döntési helyzetbe?  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A közbeszerzési eljárás lezárása után közbeszerzési szakértő segítségével kerültek az 
ajánlatok elbírálásra. Ez idáig a testületnek nem volt beleszólása a döntéshozatalba.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
A képviselő-testületnek tudomása volt a közbeszerzési eljárás kiírásáról, illetve lehetősége 
volt beleszólni a közbeszerzési kiírásba, viszont a nyertes kiválasztása már nem a testület 
kompetenciája, mivel a nyertes kiválasztása egy megfelelő metadika szerint történik. 
Általában az ajánlati árnak döntő szerepe van a nyertes kiválasztásánál, ezen kívül jótállások, 
kötbérterhek, egyéb dolgok is szerepet játszanak. Innentől már nincs lehetősége a képviselő-
testületnek, illetve a polgármesternek sem a nyertes kiválasztásában, mivel a legolcsóbb nyer. 
Abban viszont lehetősége van, hogy a megkötendő szerződéskor, illetve az egész projekt 
megvalósítása alatt a kivitelezést nyomonkövesse. Ezért tisztelettel kérek mindenkit, ha 
bárkinek a projekt lebonyolítása alatt észrevétele, javító szándéka van, azt minél gyorsabban 
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tegye meg. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy a projekt zárására az adott munkát minél jobb 
minőségben, határidőre és úgy készüljön el, hogy azt a funkciót évekig, évtizedekig maga az 
intézmény fenn tudja tartani.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
A tájékoztatóban elhangzott a szakrendelő környékén lévő fák kivágása. Véleményem szerint 
nem ajánlhatunk senkit, mivel érvényes engedélyekkel kell rendelkeznie. Ha a kivágott fát 
felajánlják, akkor rászorulónak oda lehetne adni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A kivágott fa az építő cég tulajdonát képezi, ha ők vágják azt ki. Egyebekben szeretne az 
építő alvállalkozót bevonni a kivitelezés munkálataiba. Akinek az ismeretségében van olyan 
vállalkozó, aki építési tevékenységet folytat és szabad kapacitása van, jelentkezhet a 
cégvezetőnél.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Szeretném javasolni, hogy a hirdetőbe és a honlapon tegyük közzé ezt a felhívást.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz? 
 
A képviselő-testület részéről több kérdés nem hangzott el, az elhangzott tájékoztatót 
tudomásul vették. 
 
 
 c) Közbeszerzés kiírása gyermekétkeztetésre 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az önkormányzat által 2009. évben kötött gyermekétkeztetési szerződés 2 éves időtartama 
2010. december 31. napjával lejár, így új közbeszerzési eljárás új lefojtatása szükséges. A 
becsült értékként figyelembe vehető nettó 22.489 eFt ismeretében kétféle eljárás közül 
választhat az önkormányzat. Az egyik lehetőség szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívását közzéteszi nyílt eljárás keretében és dönt a beérkező ajánlatok közül az általa 
megfogalmazott kritériumok alapján. A másik lehetőség szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívását megküldi legalább három általa kiválasztott lehetséges ajánlattevő részére és a tőlük 
beérkező ajánlatokból választ az általa megfogalmazott kritériumok alapján. Van-e valakinek 
más javaslata a kiírás lebonyolítására? 
 
Banyári István képviselő úr 
Kérdésem, hogy jelenleg ki végzi a szolgáltatást? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Jelenleg a Sarki Csárda Kft. és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat helyi intézménye.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én mindenképpen a meghívásos tárgyalást javasolnám.  
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Vasaji László Arnold képviselő úr 
Én is alpolgármester úr javaslatával értek egyet, javaslom, hogy helyi vagy helyi kötődésű 
szolgáltatókat hívjunk meg, ezzel munkahelyeket tudunk megtartani, illetve teremteni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javasolnám, hogy a bírálati szempontok közé az áron kívül megfelelő súllyal helyeződjön, 
hogy az adott vállalkozó hány dunavecsei munkahelyet tart fenn, illetve van-e Dunavecsén 
telephelye.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a második 
verzióval, a meghívásos eljárással?  
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek a javaslattal. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Van-e valakinek arra javaslata, hogy a kiírásba mit szerepeltessünk? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javasolnám mindenképpen szerepeltetni az árat, a minőséget, és azt, hogy lehetőségünk 
legyen ráhatni, ha reklamáció történik. A minőség kapcsán élelmezési szakértő véleményét is 
ki kellene kérni. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő asszony 
Azt kellene jól megfogalmazni, hogy amennyiben az intézményeknél többszöri írásbeli 
reklamáció történik, a szerződés bármikor felmondásra kerülhessen. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ezért javaslom, hogy 1 + 1 évet írjunk a pályázatba, minőségi reklamáció hiányában 
meghosszabbodik automatikusan a szerződés. Van-e arra javaslat, hogy mely cégeket hívjuk 
meg? 
 
Banyári István képviselő úr 
A jelenlegi szolgáltatókat, illetve hamadikként egy környékbeli céget.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Szeretném, ha kritériumként szerepelne a kiírásban, hogy a korszerű gyermekétkezetési 
követelményeknek megfelelő legyen, hiszen óvodás és iskolás gyermekek étkeztetéséről van 
szó. Nagyon jó dolognak tartottuk az elégedettség mérését, amit a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat helyi intézménye végzett a gyermekek körében. Ezen a kérdőíven jelezhették a 
gyerekek, ha van valami kívánságuk, illetve panaszuk az ebédeltetéssel kapcsolatban. Nekünk 
volt módunk mind a két céget megtapasztalni, az iskolásoknál nagy mértékű minőség javulás 
tapasztalható. Azóta sokkal gyerekbarátabb és a követelményeknek megfelelő étkezést 
biztosít a Bács-Kiskun Megyei Intézmény, ezért mindenképpen javaslom, hogy legyen az is 
szempont, hogy mi elégedettek vagyunk a nevezett intézmény szolgáltatásával.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egyetértek az előttem felszólalóval, az életkori sajátosságnak megfelelő étrend összeállítása is 
szerepelhetne a kritériumok között.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Bíráló bizottságot kell felállítanunk, ezért megkérdezem, hogy a személyekre van-e javaslat? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Véleményem szerint a két intézmény közül valamelyik vezető kerüljön bele, valamint egy 
élelmezésvezető.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javasolnám a következő személyeket a bíráló bizottságba: a gazdálkodási csoportvezetőt, a 
két érintett intézményvezetőt, élelmezésvezetőt, a Városgazdálkodási Bizottság elnökét 
valamint az ügyvéd urat. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy ki ért egyet a bíráló bizottság összetételével? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A következő felmerülő kérdés a közbeszerzési tanácsadónak eddig az érték 1 %-nak 
megfelelő összeget fizettünk. Kérek javaslatot, hogy a munkavégzéséért milyen díjazást 
állapítsunk meg.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő asszony 
Javaslom, hogy ez évben maradjon ez a mérték.  
 
Polgármester megkérdezi, hogy ki ért egyet a munkavégzésért járó díjazással? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetértettek. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javasolnám, hogy a kérjük fel a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy készítse el a körbeszerzési 
felhívást az elhangzottak alapján és vegye fel a kapcsolatot az ügyvéd úrral, a kiírással 
kapcsolatban.  
 
 A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat figyelembe véve a következő határozatot hozták: 
 
 
289/2010.sz.Kt.h. 
Közbeszerzési terv módosítása, 
Közbeszerzési eljárás kiírása 
 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 41/2010. számú határozattal elfogadott 2010. évi 
összesített közbeszerzési tervét 4-es sorszámmal kiegészíti – közétkeztetés biztosítása az 
önkormányzat fenntartásában működő óvodában és általános iskolában – mely e határozat 
mellékletét képezi. 
 
2./ A képviselő-testület az 1-es pontban foglaltaknak megfelelően a közétkeztetés 
biztosítására közbeszerzési eljárás – meghívásos -  lefolytatását rendeli el. A képviselő-
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testület úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelentetni rendeli az oktatási-, nevelési 
intézmények vezetői, valamint az élelmezésvezető által megfogalmazott „mai kor 
követelményeinek megfelelő étkezetéssel” kapcsolatos elvárásait, a kéthavonta történő 
elégedettségmérést, tovább azt, hogy a szerződés megkötése 1 évre történik azzal, hogy 
amennyiben a szolgáltatással kapcsolatosan a felmérések során kifogás nem merül fel az 
automatikusan 1 évvel meghosszabbodik.  
 
3./ A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Hajdú Zoltán hivatásos 
közbeszerzési tanácsadót kéri fel, akinek díjazására a közbeszerzési érték 1 %-nak megfelelő 
díjazást állapít meg.  
 
4./ A képviselő-testület a Kbt. 8. §. (3) bekezdése, valamint a 36/2005. számú határozattal 
elfogadott közbeszerzési szabályzat IV/II. pontja alapján a közétkeztetésre kiírt közbeszerzési 
ajánlatok elbírálására öt tagú bíráló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: dr. Hajdú Zoltán 
ügyvéd, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Bús Lászlóné élelmezés vezető és Vasaji László Arnold 
képviselő 
 
5./ A képviselő-testület felkéri Vörös Sándor polgármestert, hogy a közbeszerzéssel 
kapcsolatos eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: 2010. október 31. 
A határozat végrehajtásában való közreműködésért felelős:  Molnár Gyula vezető főtanácsos 
 
6./ Ezen határozatról értesül: 
- dr. Hajdú Zoltán 1016 Budapest, Gellérthegy u. 14. II/2. 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
- Bús Lászlóné élelmezés vezető 
- Vasaji László Arnold képviselő 
- Molnár Gyula vezető főtanácsos 
 
 

d) Az Önkormányzat 2010. október, november, december havi Munkatervének 
ismertetése és elfogadása 

 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A hátralévő testületi ülésekre minden képviselő megkapta a munkaterv-tervezetét, volt aki 
írásban jelezte, hogy milyen változtatást szeretne. Felteszem a kérdést, hogy van-e más 
javaslat, kiegészítés, módosítás a tervezettel kapcsolatban? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint fogadjuk el így, ahogy van, az egyéb ügyek keretében bármikor be lehet 
hozni, bármilyen felmerülő kérdést.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
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A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
290/2010.sz.Kt.h. 
Munkaterv elfogadása 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a 2010. október-december hónapra szóló Munkatervét elfogadja, 
jóváhagyja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 

e) Leköszönő polgármester jutalma 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi- és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az 1994. évi törvény 5. bekezdése alapján a leköszönő polgármester munkájának 
megköszönésére javaslatot kell tennie a bizottságnak. Több javaslat is elhangzott, a törvény 
szerint van, ami kötelezően jár, és van, amit az új testület meghatározhat. Az új testület a 
munka megköszönésével egyidejűleg meghatározhat 3 havi illetményt. A bizottság tagjai 
másfélszeres illetményt javasolnak kifizetni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 
291/2010.sz.Kt.h. 
Molnár Gyula volt polgármester 
juttatása 
         H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. §. (5) bek. alapján 
Molnár Gyula volt polgármester részére másfél havi illetményének megfelelő – összesen: 
724.650 Ft - juttatást állapít meg. 
 
2./ A képviselő-testület megkeresi a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy 
nevezett részére megállapított összeg kifizetéséről gondoskodjon. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula volt polgármester 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Szeretném bejelenteni, hogy minden hónap utolsó hétfőjén 15 – 17 óra között fogadóórát 
tartok, melyre minden érdeklődőt szeretettel várok.  
 
 

f) Kommunális adó felhasználása 
 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Korábban a testület az 53/2010. számú határozatban arról döntött, hogy a 2009. évben befolyt 
kommunális adóból 7.800 eFt-ot a téli károk felméréséről szóló előterjesztésben szereplő 
feladatokra használja fel. Mivel ez az összeg a kátyúzásra, útalapok készítésére, csapadékvíz 
csatorna kiépítésére nem volt elegendő, ezért ismételten dönteni kellene a felhasználható 
összeg nagyságáról. A kimutatás szerint ez az összeg 7.831 eFt 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy ez az összeg 
felhasználásra kerüljön? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
292/2010.sz.Kt.h. 
Kommunális adó felhasználása 
 
             H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a kapott tájékoztatást figyelembe véve úgy dönt, hogy a kommunális 
adó 2010. évben befolyt összegéből 7.831 eFt felhasználását biztosítja a téli károk 
felméréséről szóló előterjesztésben szereplő, de elmaradt kátyúzási, útalap építési feladatokra, 
valamint a Kossuth L., Külső krt., Damjanich, Városkert utcákban csapadékvíz csatorna 
kiépítésére.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
Az alakuló ülésen több napirend nem volt polgármester úr megköszönte a képviselők 
munkáját majd az ülést bezárta.  
 

Kmft. 
 
 
 

  Vörös Sándor          Kovács Éva 
                  Polgármester                                                           Jegyző 

 
     


