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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a képviselő-testület 2010. november 24-én megtartott üléséről 
 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak:  
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Aranyi János Gábor, Banyári 
István, Halászné Kovács Éva, Matula Jánosné és Vasaji László képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Éva jegyző asszony,Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, Kerekné Markovits 
Julianna óvodavezető, Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, dr. Harmos István 
intézményvezető főorvos, Tóth Emese bölcsődevezető, Aranyi Ágota intézményvezető, Vass 
Imre Városgazdálkodási bizottság külső tag 
 
8. napirend meghívott vendége 
Bernáthné Dallos Erika védőnő, Nagyné Petővári Terézia védőnő és dr. Léba Éva fog-
szakorvos 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő 
vendéget. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitotta. Javasolta, hogy a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.  
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett   
       intézkedésekről,  tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről 
  2.) Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásának  
       eredményéről 
3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának 
      meghatározása 
4.) A közszolgáltatások költségelemzése a közszolgáltatások rendjére  
      és  módjára tekintettel, a közszolgáltatási díjak elfogadása 
5.) Tájékoztató a 2010. évre tervezett fejlesztések megvalósulásáról,  
      illetve  azok várható alakulásáról 
6.) Önkormányzat által fenntartott intézmények helyzetének 
      felülvizsgálata, működtetési célok rögzítése a költségvetés  
      tervezéséhez 
7.) Tájékoztató a Szakorvosi Rendelőintézet beruházásának jelenlegi 
      helyzetéről  
8.) Egyéb ügyek 

a. Költségvetési rendelet módosítása (4) 
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b. Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet 
módosítása 

c. SZMSZ módosítása 
d. Lakásrendelet módosítása 
e. Mezőőri rendelet módosítása 
f. Közterület használat rend. Módosítása 
g. Kommunális adó rendelet módosítása 
h. Szakrendelő SZMSZ-nek módosítása /Térfigyelő rendszer-kamera 

használatára adatkezelési szabályzat/ 
i. KESZI alapító okiratának módosítása 
j. Közoktatási Intézkedési terv felülvizsgálata 
k. Szakorvosi Rendelőintézet és Védőnői beszámoló 
l. Fogszakorvosi beszámoló 
m. I. számú háziorvosi beszámoló 
n. Darányi-Hóman Alapítvány támogatási kérelme 
o. Közfoglalkoztatás új rendszere 
p. Polgármester költségtérítése 
r.   Violin Alapfokú Művészeti Iskola kérelme 
s. Magyar Zarándokút kiépítése 
t. Közbeszerzés kiírása TIOP 
u. Eb-befogó teleppel kapcsolatos döntés 
v. Aljegyzői munkakörre pályázat kiírása 

 
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
1./ Napirend: 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett intézkedésekről, tájékoztató a  
két ülés közötti jelentősebb eseményekről 

      Előadó: Vörös Sándor polgármester 
 

Vörös Sándor polgármester úr 

Az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatokról: 
- 293/2010. számú határozattal az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok beszámolóját 

fogadta el a testület azzal a kiegészítéssel, hogy a mai ülésre egészítse ki a 
beszámolóját. 

- 294/2010. számú határozattal a testület a Járóbeteg szakrendelőbe kamera telepítéssel 
kapcsolatban jogi környezet kidolgozását rendelte el. 

- 295/2010. számú határozattal a testület az Összevont Egészségügyi és Szociális 
Intézmény beszámolójának kiegészítését rendelte el. 

- 296/2010. számú határozattal a  testület az ellenőrzési tervet elfogadta.  
- 297/2010. számú határozattal a testület a Térfigyelő rendszer kiépítéseinek 

lehetőségeiről döntött a testület. A szükséges paramétereket megkaptunk és az előzetes 
ajánlatkérések megtörténtek. 

- 298/2010. számú határozattal a testület az önkormányzat intézményeinél dolgozók 
cafetéria juttatásáról döntött.  

- 299/2010. számú határozattal a testület a civil szervezetek – Sportegyesület és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület - támogatási összegének módosításáról döntött a testület. 
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- 300/2010. számú határozattal az eb befogó teleppel kapcsolatban döntött a testület, a 
főállatorvos újabb problémákat vetett fel, ezért a mai nap is napirendre kerül.  

- 301/2010. számú határozattal a testület súlykorlátozás bevezetését, valamint KRESZ-
táblák pótlását határozta el. A táblákra az árajánlatkérések kimentek, várjuk azokat. 

- 302/2010. számú határozattal szelektív hulladékgyűjtéséről (üveg, pet-palack) döntött 
a testület.  

- 303/2010. számú határozattal kistérségi SZMSZ-t és társulási megállapodást 
módosította a testület.  

- 304/2010. számú határozattal telekrendezéssel kapcsolatban döntött a testület, az ügy 
azóta is folyamatban van. 

- 305/2010. számú határozattal a Dunamellék újság megjelenésének lehetőségéről 
döntött a testület.  

- 306/2010. számú határozattal a testület az ÖKO-juh törzstőke emeléséről döntött, 
elutasította azt. 

- 307/2010. számú határozattal a testület a Kockázatkezelési szabályzatot fogadta el. 
- 308/2010. számú határozattal az alpolgármester munkaidejét határozta meg a testület.  
- 309/2010. számú határozattal a Helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban 

döntött a testület. 
- 310/2010. számú határozattal a testület pályázattal kapcsolatban döntött.  
- 311/2010. számú határozattal iszapkárosultak támogatásáról döntött a testület.  
- 312-313/2010. számú határozattal Fiatal házasok első lakáshoz jutásának 

támogatásáról döntött a testület. 
- 314/2010. számú határozattal téli hóeltakarítási munkák végzéséről döntött a testület. 
- 315/2010. számú határozattal a testület pályázati szabályzat módosításáról döntött.  
- 316/2010. számú határozattal a testület a télapó ajándékról döntött.  
- 317/2010. számú határozattal a testület a fakivágási engedélyekről döntött, mely 

szerint vissza kell vonni az említett engedélyeket.   
- 318-351/2010. számú határozatokkal a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjpályázatokról döntött a testület. 
 
 
Az elmúlt testületi ülés óta részt vettem Rendőrségi Fórumon Kunszentmiklóson, illetve a 
Kapitány úr a Közrendvédelmi osztály vezetőjével volt Dunavecsén. A találkozónak 
előzménye is volt, levelet írtam a kapitány úrnak, hogy tájékoztasson a kmb. munkacsoport 
jövőbeli helyzetről, illetve rendőrállomás létesítésének feltételeiről.  Erre azt a választ kaptam, 
hogy az álláshelyek meg vannak hirdetve, az a probléma, hogy olyan fiatalok jelentkeznek az 
állásra, akik nem alkalmasak. Addig, míg a kmb. munkacsoport nem jön létre, rendőrállomás 
létrejöttéről nem érdemes beszélni. Örömhírként lehet elmondani, hogy várhatóan a hónap 
végén kutyás járőr kerül térségünkbe.  
Több ízben történt a polgári védelemmel, illetve katasztrófa védelemmel kapcsolatos 
találkozó, megalakult a kistérségben a védelmi bizottság, katasztrófa helyzetek kezelésére jött 
létre.  
A szakrendelő pályázatával kapcsolatban a Nemzeti Erőforrás Minisztériumba vettünk részt 
egy tájékoztatón a gazdálkodási csoportvezetővel. A kapott tájékoztatást az Ügyrendi és 
Pénzügyi bizottság ülésén annak tagjaival is megosztottam.  
Kistérségi ülés is volt az elmúlt időszakban, ahol három dologgal kapcsolatban kaptunk 
tájékoztatást. A bizottságokba külső tagok lettek megválasztva, illetve felkérve. Ezen kívül a 
kábeltévé hosszú távú finanszírozásáról kaptunk tájékoztatást, több önkormányzat jelezte, 
hogy a jövőben a tévé működését nem áll módjában nagyobb összeggel támogatni. 
Harmadikként egy Margaréta elnevezésű projektről kaptunk tájékoztatót, ami egy 
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iparfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység, elsősorban építőipari cégeket érinthet. A 
kistérségben szeretnének megtelepedni, zúzott üveg hasznosításával foglalkoznak. Keresik a 
helyet a letelepedéshez. A tájékoztatón mindenképpen részt fogunk venni, hogy információt 
gyűjtsünk. 
A Belügyminisztériumban is tájékoztatón vettem részt, ahol a közigazgatás várható 
átalakításáról kaptunk információt, amely 2 éves időtartamra vonatkozott. Szó volt a 
kormányablakok létrehozásáról, amely várhatóan 2011. január 1-jétől működni fog, a 
Kormányhivatalok fölállításáról, Közigazgatási Hivatalok átalakításáról, valamint a járások 
fölállításáról.  
Egyeztetés történt a Bácsvíz Zrt. Gudmonfoki telepén, ahol bemutatták a dunavecsei 
víztoronynak a működését, azokat a biztonsági mechanizmusokat, ami biztosítja hosszabb 
áramszünet esetén Dunavecsén és környékén az ivóvízellátást. A következő évben is tervezik 
városunkban további vízvezetékek cseréjét.  
Az elmúlt időben egy nagyon fontos dolog történt, az ITT Hungary területi vezérigazgató 
asszonya látogatott el hozzánk iparfejlesztésről és lehetőségeinkről beszélgettünk. Kaptunk 
feladatot, adatlapokat ki kell tölteni ahhoz, hogy bizonyos területekre befektetőket keressünk.  
Dunaföldváron a Dunamenti Településszövetség gyűlésén vettem részt, ahol a dunaföldvári 
holtág rehabilitálásáról volt szó. Megnyert projektet nem tud a szövetség véghezvinni, mivel 
nincs elegendő pénz, hogy megfinanszírozzák előre. Olyan vállalkozók jelentkezését várják, 
akik a dunaparton 5-6 millió forint értékben tevékenységet el tudnak végezni, akkor 
segítenének abban, hogy több pénzt le tudjanak hívni. A probléma csak az, hogy a vállalkozó 
5-6 hónap múlva jut a pénzéhez.  
A Sportegyesület elnöksége is összeült, új elnökség megválasztására kerül sor.  
 
Polgármester úr felsorolva a lejárt határidejű határozatokat és a tett intézkedéseket, valamint a 
tájékoztatót a két ülés között történt eseményekre kérte, hogy azt a testület fogadja el. 
 
A képviselő-testület tagjai polgármester úr jelentését 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül tudomásul vették.  
 
 
2./ Napirend: 
     Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásának eredményéről 
     Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
     Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Minden képviselő megkapta az anyagot, a beszámolóból kiderül, hogy a gazdálkodás 
időarányosan megfelelő. Egyes intézményeknél az energiafelhasználás többletet mutat az 
időarányoshoz képest, – úgy gondolom – hogy ez kezelhető mértékű. Az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, ezért felkérem az bizottság elnökét, hogy 
mondja el javaslatukat.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Tisztelt Jelenlévők, Tisztelt Polgármester úr! A beszámolóban szereplő adatok alapján 
megállapította a bizottság, hogy mind a bevételek, mind a kiadások oldalán az időarányos 
teljesítés biztosított volt. A bevételek 71 %-os, a kiadások 73 %-os szinten állnak. A 
szeptemberben benyújtott – 24.500 eFt. összegű – működésképtelen önkormányzatok 
pályázatán 3 millió forint összeget nyert településünk. A bevételek oldalán szereplő hiány, 
illetve, ami hitelcímszóval szerepel 30.241 eFt volt, csökken a megkapott 3 millió forinttal. A 
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kiadás oldalon volt egy tartalék, - amit képeztünk -  annak összege 26.400 eFt, ami kiegyenlíti 
egymást. A 2011. évi támogatás finanszírozás módja megváltozott, s emiatt új elem a 
beszámolóban a függő kiadás és bevétel fogalma. A korábbi hó végi finanszírozás átcsúszik a 
következő hónapra. A bizottsági ülésen a költségvetés mindkét oldalán szereplő adatokat 
intézményenként, azon belül szakfeladatonként megtárgyalta a bizottság, s a feltett kérdésekre 
a gazdasági vezetőtől a választ elfogadta. A vásárolt szolgáltatások esetében több helyen 
túlteljesítés mutatkozik /víz, áram,  gáz, kommunikáció/ a kiadások terén. A bizottság 
javasolta a víz, áram, gáz esetében a tényleges fogyasztás nyilvántartása valósuljon meg olyan 
formában, hogy az előző hasonló időszakhoz viszonyítva az elfogyasztott szolgáltatások 
(KW, m3) figyelése megtörténjen, s a kiugróan megváltozott fogyasztás esetén az 
intézményvezetők a jelzést megkapják, hogy a megfelelő intézkedéseket meg tudják tenni a 
takarékoskodás érdekében. A Sportcsarnok esetében a bizottság hiányolta, hogy tervezve volt 
bérbeadási díj, amelyre nem folyt be semmi. Az ülés után megnéztük, hogy ez hogyan alakult, 
és miért így van ez a sor. A soron azokat a tételeket szerepeltettük volna, amelyik olyan 
bérbeadása az intézménynek, amikor a bérbeadás kapcsán sporteszközt nem vesz igénybe a 
bérbevevő. Azok a bérleti díjak, ahol sporttevékenység folyik, ahol bármilyen sporteszköz 
igénybevételére kerül sor, az a sportszolgáltatás soron jelenik meg, ott viszont időarányos volt 
a bevétel. A fentieknek megfelelően kiegészített költségvetési beszámolót elfogadásra 
javasolja a bizottság.  
 
Banyári István képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagja 
A tegnapi bizottsági ülésen kérdésként tetten fel, hogy a Dunaföldvári kézilabdások fizetnek-e 
bérleti díjat, ezért szeretném megkérdezi a gazdálkodási csoportvezetőtől, hogy megnézte-e? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Igen, a dunaföldvári kézilabdások fizettek bérleti díjat. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Örülök annak, hogy ilyen százalékokat mutatott a 3. negyedév teljesülése mind a bevételek, 
mind a kiadások tekintetében.. Az anyagot elfogadásra javaslom.  
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
352/2010.sz.Kt.h. 
Az Önkormányzat 
III. negyedévi gazdálkodása 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, 
elfogadja.   
 
2./ A képviselő-testület felkér minden intézményvezetőt, hogy az év hátralévő részében 
kiemelt figyelmet fordítsanak a költségvetésben meghatározott előirányzatok felhasználására.  
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3./ Ezen határozatról értesülnek: 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
- Aranyi Ágota intézményvezető 
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Vörös Sándor polgármester 
 
  
3./ Napirend: 
     Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának meghatározása 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
     Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A koncepció a 2011. évet érintő 2008-2009-2010 években keletkezett, gazdálkodást érintő 
határozatok körét az alábbiakkal kéri kiegészíteni. Az EuroVelo kerékpárúttal kapcsolatos 
tételnél csak a kamatköltség törlesztés lett beállítva. De a következő év folyamán két esetben 
nevezetesen szeptemberben és decemberben tőketörlesztési kötelezettségünk is áll fenn, ezért 
kértük ennek az összegnek a módosítását a tőketörlesztés összegével, vagyis az 1.500 eFt-ot 
2.369 eFt-ra kérjük módosítani. Két áthúzódó lízingünk miatt is módosítani kértük a 
kimutatást, az egyik a traktor lízing, ahol a törlesztés és a maradványérték fizetése miatt 444 
eFt kötelezettség keletkezik, illetve kettő darab egészségügyi gép lízingje van még 
folyamatban, ami áthúzódó tétel, nagysága 120.000 Ft.  
A szöveges tájékoztatóban szerepelt, hogy előzetes számítások történtek a normatívákat 
illetően, ennek a kimutatását kérte a bizottság, amit meg is kaptam. A bizottság a 
megállapításra kerülő díjaknál tételenként haladt, ezért javaslom, hogy minden egyes 
javaslatnál a testület döntsön. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Egyetértek a felvetéssel, javaslom, hogy tételenként szavazzuk meg a díjtételeket.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A gépjárműadónál törvény határozza meg a díjtételt, különösebb dolgunk nincs – mint 
elfogadni.  
Az iparűzési adónak a mértéke eddig is a maximális volt, ami megállapítható, a bizottság 
javasolja ezt a mértéket változatlanul hagyni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javasolt 2 %-os mértékkel? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A napi iparűzési adó mértéke 1000 Ft/nap, a 30 napnál rövidebb ideig egyéb tevékenységet 
folytatók esetén 4.000 Ft/nap. Ezt a tételt kértük módosítani, mivel az anyagban nem szerepelt 
a „nap” szó. A bizottság ezzel a módosítással javasolja elfogadni. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bérlakások díjtételeinél az előterjesztés két fajta módozatot tartalmazott, 5 és 10 %-os 
emelést. Ezen belül kétfajta bérleti díj  van: a piaci alapú – költségelvű – és a szociális alapú. 
Mindkét esetben a bizottság az 5 %-os emelést javasolja, mivel a korábbi évben magas volt az 
emelés.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Én a 10 %-ot javasolnám tekintettel arra, hogy a két alsó fokozatnál egyformák a díjtételek. A 
korábbi időszakban az volt a célkitűzés, hogy minél jobban közelítsen a piaci bérletekhez, ha 
5 %-os lenne az emelés, akkor ez nem valósulna meg.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a 10 %-os emeléssel? 
 
A képviselő-testület tagjai 2 igen szavazattal, 5 nem szavazattal szavazott.  
 
Polgármester úr megállapítja, hogy az 5 %-os emelést javasolja a testület.  
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A garázsok bérleti díjánál a bizottság nem javasol emelést, a garázsok állapota miatt. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a bizottság 8.000 Ft/m2-ban javasolja 
elfogadni. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én javaslom a 7700 Ft/m2 árat, ami az előterjesztésben is szerepelt. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság 
javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal szavaztak. 
 
Polgármester úr megállapítja, hogy a képviselő-testület a 8.000 Ft/m2 díjat fogadta el. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A közterület használati díjakat az előterjesztés alapján javasolja a bizottság.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A terembérleti díjaknál az előterjesztett bérleti díjakat elfogadásra javasolja a bizottság 
kiegészítve a járóbeteg szakrendelő előző évi bérleti díjának beállításával, mely 93 Ft/m2/hó. 
A bizottság azt javasolja, hogy ez a díjtétel kerüljön bele a koncepcióba azzal a kiegészítéssel, 
hogy ezt a díjtételt addig kell fizetni, amíg az épület részleges használatbavételi 
engedélyezése le nem zajlik.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A kommunális adótételt két bizottság is megtárgyalta, először felkérem az Oktatási és 
Szociális Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A bizottság javasolja a kommunális adó rendeletmódosítását, a beépítésre alkalmatlan 
belterületi zártkertek adómentességével. A módosítás kb. 180 ingatlantulajdonost érint, 
összesen 1.080 eFt bevétel kiesést eredményezne. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Felkérem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az elnök asszony által elmondottakkal a bizottság is egyetértett. Továbbá az összes díjtétel, 
ami meg van határozva a koncepcióban 5 %-os emelést javasol a bizottság. A másik javaslata 
a 70-80 év közötti háztartásban egyedül élő nyugdíjasok részére 50 %-os díj elengedésének 
meghatározása.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Én nem értek egyet az 5 %-os emeléssel.  
 
Banyári István képviselő úr 
Kérdésem, hogy a 80 év felettieknek kérniük kell a mentességet? 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
A 80 év feletti mentesség alanyi mentesség, nem kell kérni. A jövedelemhatár szerintit viszont 
kérni kell, mert az már méltányossági kérelemnek minősül. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
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A rendeletmódosítással kapcsolatban 3 módosító javaslat hangzott el, melyet külön-külön 
szeretnék megszavaztatni, ezért az első kérdésem: ki ért egyet a beépítésre alkalmatlan 
belterületi zártkertek adómentességével? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Polgármester úr második kérdése: ki ért egyet az adótételek 5 %-os emelésével? 
 
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal szavaztak. 
 
Polgármester úr harmadik kérdése: ki ért egyet a 70-80 év közötti háztartásban egyedül élők 
50 %-os díj elengedésével? 
 
A képviselő-testület tagjai 6  igen szavazattal, 1 nem szavazattal szavaztak. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A következő tétel a mezőőri járulék. A előterjesztésben 82 Ft/AK szerepel, a bizottság 
egyetértett a 3 Ft-os emeléssel. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A koncepció tartalmazza, hogy a civil szervezeteket 2011. évben is szeretné az önkormányzat 
támogatni, a pontos mértékét a költségvetés tervezése során fogjuk meghatározni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság a koncepcióban szereplő fejlesztési tervekkel egyetértett, egy tétellel javasolja 
kiegészíteni azt, mely a következő: az intézményhálózat fűtéskorszerűsítésének megoldása 
pályázati lehetőség esetén 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a kiegészítéssel.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A fejlesztésekkel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy a sportcsarnok szigetelése, az 
óvoda tető és nyílászárójának cseréje, valamint a művelődési ház tetőszerkezete pályázat útján 
történő megvalósítás kapcsán van betervezve. Milyen állapotban vannak ezek, mert úgy 
gondolom, hogy a fűtéskorszerűsítési pályázat mellett jó lenne a sportcsarnoknak a 
szigetelése, de ennél fontosabb lenne a tetőszerkezeteknek a javítása.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Igaza van elnök asszonynak, úgy gondolom, hogy amelyikre ténylegesen meg fog jelenni 
pályázat, arra fogunk a jelenlévőkből forrást keresni.   
 
Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető 
Javaslom, hogy szakemberrel be kellene mérettetni az épületeket. 
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Vasaji László képviselő úr 
Örömmel látom a koncepcióban az útépítések folytatását, viszont ez elé helyezném a 
csapadékvíz elvezetésének szolgalmazását. Javaslom, hogy legalább a tervezés szintjéig 
jussunk el, mivel ha lesz kiírva pályázat, akkor tudjunk egyből indulni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem az, hogy az egész településen a szennyvízelvezetéssel kellene a csapadékvíz 
elvezetését megoldani.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A jövő év elején hívunk szakembert, aki a bizottsági ülésen tesz javaslatot, annak 
függvényében gondolkodunk a továbbiakon.  
 
Összefoglalva a részenkénti szavazást a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
353/2010.sz.Kt.h. 
2011. évi költségvetési 
koncepció 
         H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. §., valamint az 
Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 35 §-ban 
foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját – mely e határozat 
mellékletét képezi – az alábbi módosításokkal elfogadja. 
 

a) A Koncepcióban szereplő önkormányzati lakások bérleti díjaként mind a költségelvű, 
mind a szociális alapú díjak közül az egyes változatot fogadja el.  

b) A kommunális adónál a lakóépületek után fizetendő adótételek mindegyikét 5 %-kal 
megemeli, az adóköteles belterületi beépítetlen ingatlanokat oly módon módosítja, 
hogy csak azok után kelljen fizetni, amelyek a Helyi Építési Szabályzat szerint 
beépíthetőek és közművel el vannak látva, továbbá a 70. életévét betöltött egyedül élő 
adóalanyok részére a lakóépület után fizetendő adó alól 50 %-os mentességet állapít 
meg. 

c) A képviselő-testület a koncepcióban megfogalmazott további adókat, különböző 
díjakat elfogadja, s azokról az a) és b) pontban foglaltakat is figyelembe véve külön 
rendeletet alkot. 

 
2./ A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, valamint az önkormányzati intézmények terembérleti díjait 2011. január 1. 
napjától az alábbiak szerint állapítja meg.  

-  garázs                                                                          3.190 Ft./hó 
   -  üzlet és egyéb helyiség                                               8.000 Ft./m²/hó 
                        - Polgármesteri Hivatal                                                    979 Ft/m²/hó 
                        - Petőfi S.Ált.Iskola                                                           34/m²/óra 
 
                        - Művelődési Ház   - üzleti, vállalati, családi rendezv.     21 Ft/m²/ó 
                                                        - lakodalom                                         6 Ft/m²/óra 
 
                        - Sportcsarnok         - nagyterem:                                       4 Ft/m²/óra 
                                                        - kisterem:                                          7 Ft/m²/óra 
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                        - Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény Járóbeteg Szakrendelő  
                           Épülete                                                                          93 Ft/m²/óra 
                           /mely díj csak addig szedhető, amíg a Járóbeteg Szakrendelő épülete  
                            részleges használatba vételi engedélyt nem kap/ 
3./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a koncepcióban a fejlesztési célok kiegészülnek az 
önkormányzat intézményhálózatának fűtéskorszerűsítésével, pályázati lehetőség esetén. 
 
4./ A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a Gazdálkodási csoportvezetőt, hogy a 
költségvetés-készítés további munkálatait a hatályos szabályzatban foglaltak 
figyelembevételével végezzék.  
 
5./ Ezen határozatról értesül: 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Nagy Tamás pénzügyi ügyintéző, az ügyfelek kiértesítése végett 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
- Aranyi Ágota intézményvezető 
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
 
 
4./ Napirend: 

A közszolgáltatások költségelemzése a közszolgáltatások rendjére és módjára tekintettel, 
a közszolgáltatási díjak elfogadása 
Előadó: Vörös Sándor polgármester 

 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A szemétszállításra jelenleg közbeszerzési eljárás folyik, így a díjszabásokat még nem 
ismerjük. A szennyvízzel kapcsolatban a Bácsvíz Zrt. még nem tudott számunkra megfelelő 
információt adni.  
 
 
5./ Napirend: 
     Tájékoztató a 2010. évre tervezett fejlesztések megvalósulásáról, illetve azok várható 
     alakulásáról  
    Előadó: Vörös Sándor polgármester 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Minden képviselő megkapta a napirenddel kapcsolatos anyagot, egy kiegészítésem lenne 
hozzá, a művelődési háznál szerepel egy projektor beszerzése 120 eFt értékben, amely a 
FUGA Egyesület támogatásából lett finanszírozva. A Petőfi Sándor Általános Iskolánál az 
informatikai eszközök beszerzése jelenleg folyamatban van. Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül 
egyetértettek a tájékoztató elfogadásával.  
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6./ Napirend: 
     Önkormányzat által fenntartott intézmények helyzetének felülvizsgálata, működtetési       
     célok rögzítése a költségvetés tervezéséhez 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
     Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság  
                        Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet két bizottság is tárgyalta, ezért felkérem a bizottságok elnökét, hogy a kialakult 
álláspontot ismertessék. A cél az, hogy meghatározzuk azokat a személyi kereteket, 
amelyekkel a jövő évben az egyes intézményi egységek működni tudnak. Javaslom, hogy 
mindkét bizottság intézményenként mondja el javaslatát.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 Tisztelt jelenlévők! A napirend címe komoly anyag megvitatását feltételezné, amelyről a 
bizottságnak véleményt kellene alkotni a 2011-es költségvetés tervezéséhez. A kapott anyag 
ennél szűkebb, rövidebb tartalma az általános probléma felvetéseket, a működtetett 
intézmények jelenlegi állapotáról, s a változtatási javaslatokat tartalmazza, amiket meg kell 
vitatni, a jövőbeni feladataik ellátásához szükséges létszám és szervezeti változás 
tekintetésben. Cél a megalapozott, az intézmények sajátos helyzetét, „gazdálkodási” 
lehetőségeit legjobban segítő költségvetési előirányzatok tervezése 2011. évre. 
Önkormányzatunk kiemelten kezeli a megváltozott munkaképességű alkalmazottak bevonását 
a dolgozói létszámba, ezzel a rehabilitációs hozzájárulás befizetését mérsékelve, illetve 
mellőzve. (20 fő feletti dolgozó létszám 5 %-a kell, hogy rehabos legyen, mert ha nem 
alkalmazunk, akkor 970 eFt-ot kell a központi alapba befizetni fejenként) Fontos feladat a 
közmunka program, a RÁT-os alkalmazottak foglalkoztatása 2011-ben is. Létszámuk 
tervezetten 70 fő lenne. Nyugdíjas dolgozót nem alkalmaz önkormányzatunk 2011-ben, 
kivétel az a terület, ahol nem lehet szakképzett munkavállalót találni. Bizottságunk fenti célok 
elfogadása mellett vizsgálta az intézmények helyzetét.  
A Rendelőintézet tekintetében 3,5 fő létszámnövelést javasolunk, melyből 1 fő gazdasági 
megbízott, fél fő raktárkezelő,  röntgengépek beszerzése utáni alkalmazásra 2 fő szakápoló. 
Javasoljuk, hogy az intézményvezető munkaidejéből 2 x 4 órát legyen köteles a vezetői 
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásával tölteni.   
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság 2 fő szakápolót alkalmazásával egyetért azzal a feltétellel, hogy arra akkor 
kerüljön sor, ha az orvosi műszerek betanítási – betanulási időszaka megkezdődik. Egy fő 
ügyviteli alkalmazott és 0,5 fő csökkent munkaképességű alkalmazott felvételét javasolja. Az 
előterjesztésben szerepelt, hogy a könyvelés a helyszínen történne, ezt a bizottság elvetette, 
tehát nem javasolja. Az ügyviteli alkalmazott képesítésére vonatkozóan a bizottság nem írja 
elő a mérlegképes könyvelői képesítést.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A létszámkeret megállapításához szeretném elmondani, hogy  a 27,5 fő intézményi létszámba 
nemcsak a főfoglalkozású, közalkalmazotti jogviszonyos dolgozók lettek összesítve, hanem a 
megbízási szerződéssel, illetve vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak is. Ebből az 
ügyeletben dolgozókat ki kell vennünk, itt számításba lett véve a  két főállású gépkocsivezető, 
a két megbízási díjjal alkalmazott gépkocsivezető és az asszisztencia heti 2 x 126 órában. Ha 
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40 órás jogviszonyra átszámoljuk, akkor 3,1 főt jelent. Véleményem szerint 6,2 főt ki kell 
vonnunk a 27,5 főből.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Ha jól értjük, akkor 21 főben kell az intézményi létszámot megállapítani.  
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
A javaslatok alapján számomra a napi kettő óra lenne az elfogadhatóbb a napi problémák 
miatt, sokkal életszerűbb, mint a 2 x 4 óra. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint sokkal kevesebb időt kérünk, mint amit Te magadnak meg akarsz 
állapítani. A tapasztalatok alapján ezért javasoljuk azt, hogy mikor intézményvezetőként 
dolgozol, akkor nincs rendelés, és hogy se az orvosok sem az asszisztencia nem zavarjon 
különböző kérésekkel.  
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
Mikortól lenne az említett 2 x 4 óra bevezetve? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
2011. január 1-jétől. Továbbá szeretnénk megkérni egy organogram, szervezeti felépítés 
kidolgozására, ahogy a szakrendelő a jövőben, a befejezést követően működni fog. Ezt a 
szervezeti struktúrát szeretném, ha a január testületi ülésre elkészítenéd. Javaslom a 
szakrendelő keretlétszámát 25 főben meghatározni. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a 25 fő 
keretlétszámmal, illetve ezen belül az 1 fő ügyviteli dolgozó alkalmazásával? 
 
 A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A művelődési ház és könyvtárnál az előterjesztésben szereplő 0,5 fő technikai és 0,5 fő 
takarítói személyzet beállítását javasoljuk megváltozott munkaképességű munkavállalóval. A 
bizottság nem javasolja viszont az intézmény összevonását az általános iskolával.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A javasolt összevonást a bizottság szavazattöbbséggel támogatja. A 2 fő megváltozott 
munkaképességű dolgozó foglalkoztatását /takarító, technikai személyzet/ elfogadásra 
javasolja.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a létszám meghatározásával? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Polgármester úr megkérdezi a testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az intézmény 
összevonásával? 
 
A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal szavaztak. 
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Polgármester úr megállapítja, hogy a testület nem támogatja az intézmények összevonását. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Az ÖTI-nél javasoljuk, hogy a nyugdíjazások miatt ne szűküljön a létszám, maradjon a 7 fő – 
akiből 1 fő városgazda, 6 fő az elképzelés szerinti szakmastruktúrába tartozzon.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A változtatásra vonatkozó javaslatot támogatja a bizottság azzal a feltétellel, hogy középfokú 
végzettséghez nem szükséges kötni a munkakör betöltését. A munkára való alkalmasság, 
szakmai jártasság annál sokkal fontosabb.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Egy módosító javaslat hangzott el, ezért szeretném megkérdezi a testület tagjaitól, hogy ki ért 
egyet azzal, hogy a városgazda képesítési előírását ne kössük ki? 
 
 A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a szakmai 
struktúrával? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A Polgármesteri Hivatalnál a 1,5 fő csökkenést javasolja a bizottság, melyből 1 fő a feladat 
átcsoportosítás miatt következne be. Hangsúlyozom, hogy csak abban az esetben, ha a 
beharangozott kormányablakok irányában átcsoportosítás történik. Fél fő a 
kötelezettségvállalás és analitikus könyvelés összevonása miatt csökkenne. Javaslom, hogy a 
mezőőri szolgálatról később döntsünk a változtatás lehetőségét figyelembe véve. A bizottság 
egyetértett a hivatalsegéd és a településőr munkakörének összevonásával. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A létszámot illetően a hivatalban történő munkakör összevonását akkor javasoljuk, 
amennyiben a beharangozott kormányablak irányában a feladat átcsoportosítás, és a kollegák 
nyugdíjba vonulása megtörténik. A gazdálkodási osztálynál történő feladat összevonást 
javasolja a bizottság. A hivatalsegédre vonatkozó  javaslatot a feladatkör bővítésére 
vonatkozólag elfogadja a bizottság azzal, hogy a dolgozó takarítási feladattal történő 
megbízása kiegészítésként megtörténjen és a hivatalban közmunkás által történő takarítás 
megszüntetésre kerüljön. A mezőőri szolgálat kiszervezését nem támogatja a bizottság, 
viszont a jobb szolgáltatás elérése érdekében a szabályozás, működtetés áttekintését javasolja. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az indítványhoz képest egyetértek azzal, hogy a hivatalsegéd ne közterület felügyelői és 
településőri funkciót kapjon, hanem a takarításba bekapcsolódjon, és ezzel mentesítsük az 
egyik közmunkást a munkavégzés alól. Elfogadom a bizottság javaslatát. A mezőőri szolgálat 
marad a hivatalon belül, viszont a működtetésére vonatkozó szabályokat 2011. márciusig 
dolgozzuk át. Mindkét bizottság egyetértett az elhangzott feltétellel a feladat 
átcsoportosításával kapcsolatban. 
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Amit már korábban is mondtam az, az, hogy a hivatalba feltétlen kell egy munkaügyes. Ha a 
gazdálkodási csoportvezető azt mondja, hogy kevés a könyvelésen a személy, akkor vegyünk 
fel egy könyvelőt is.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A munkaügyest csak úgy tudom elképzelni, ha megbízással alkalmaznánk. Az összes 
szerződés átnézése után csak alkalomszerűen, szükség esetén kellene őt igénybe venni.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Az óvoda és általános iskola viszonylatában létszám változtatást nem javasol a bizottság, 
viszont az iskolában nyugdíjas dolgozó december 1-től való felmentését, illetve február 1-től 
új dolgozó felvételét 2 havi betanulás mellett javasoljuk.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Óvoda vonatkozásában az előterjesztett változtatás megoldását a Polgármester úrnak és az 
intézmény vezetőnek kell rendeznie. Az általános iskolánál a korábbi 5 munkaközösség 
helyett 2 munkaközösség engedélyezését, s az ezzel összefüggő óraszámok meghatározását 
javasolja a bizottság. Bizottságunk is azzal értett egyet, hogy nyugdíjas dolgozót ne 
alkalmazunk, kivéve ahol nem lehet szakképzett munkavállalót találni. Mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy megfelelő szakképzettségű dolgozóval történjenek a 
munkahelyek betöltése. Azzal egyetértett a mi bizottságunk is, hogy az iskola esetében a 
betanulási időre kettős foglalkoztatás legyen, 2011. február 1-március 31-ig.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Annyi módosítást szeretnék kérni, hogy testület, pontos időt  ne szabjon meg a kettős 
foglalkoztatásra, a 2 hónappal egyetértek.  
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Én itt pontosítani szeretnék, ugyanis nem 2 hónapig, hanem összesen 6 hónapig lesz, 
ugyanarra a munkakörre 2 ember foglalkoztatva.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az Ügyrendi és Pénzügyi 
bizottság, illetve az intézményvezető javaslatával? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A megváltozott munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatásával, ami az előterjesztésben 
szerepel a bizottság egyetértett azzal a változtatással, hogy 1 fő /4 órás/ alkalmazás 
elfogadását javasolja a sportpálya gondnoki feladatok ellátására.  
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Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A bizottságunk az elhangzottakat javasolja.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azzal a megállapítással fogadjuk el, amennyiben 2011-ben a kapcsolódó jogszabályok nem 
változnak.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
Összefoglalva a részenkénti szavazást a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
 
354/2010.sz.Kt.hat. 
Működtetési célok rögzítése 
a költségvetés tervezéséhez 
           H a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat által fenntartott intézmények helyzetének 
felülvizsgálatáról készült előterjesztést, melynek alapján a működtetési célokat a költségvetés 
tervezéséhez – figyelembe véve azt az általános irányvonalat, hogy nyugdíjas dolgozó 
foglalkoztatására csak ott kerüljön sor, ahol nem lehet szakképzett munkavállalót találni – az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1./  
a) Az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény Járóbeteg szakrendelőjébe 1 fő 
ügyviteli alkalmazott, két fő szakápoló és 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozó 
(parkgondozás, az épület környékének rendbetétele) felvételét támogatja, így a szakrendelő 
alkalmazotti létszámát összesen 25 főben állapítja meg, 2011. január 1. napjától.  A képviselő-
testület úgy dönt, hogy a 2 fő szakápoló felvételére csak az új orvosi műszerek (röntgengépek) 
beszerzését követően a betanulási időszakban kerülhet sor.  
 
b) A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy az intézményvezető vezetői tisztségéből 
eredően e munkakör ellátásával kapcsolatban hetente 2x4 órát köteles munkahelyén eltölteni 
úgy, hogy ezen időszak alatt egyéb feladatot – pl. belgyógyászati szakrendelés – nem láthat el. 
 
2./ A képviselő-testület a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtárba 2 fő megváltozott 
munkaképességű dolgozó felvételét rendeli el takarítási, technikai feladatokra, így az 
intézmény alkalmazotti létszámát 4 főben állapítja meg 2011. január 1. napjától, s nem 
kívánja az intézményt az általános iskolával összevonni. 
 
3./ 
a) A Polgármesteri Hivatalnál a testület úgy dönt, hogy a gazdálkodásnál jelenleg alkalmazott 
1,5 fő által ellátott pénzügyi ügyintézői munkakört össze kell vonni, s 2011. január 1. napjától 
ezt 1 főnek kell ellátni, továbbá amennyiben a kormányablakok irányában 
feladatátcsoportosítás történik, s a hatósági osztálynál 2 fő nyugdíjba vonul, belső 
munkaszerzéssel úgy kell a feladatokat elosztani, hogy a jelenlegi 4 fő helyett 3 fő végezze a 
munkát.  
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 A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a sportpálya-gondnoki feladatainak ellátására 1 
fő megváltozott munkaképességű dolgozót kell alkalmazni. Mindezek figyelembe vételével a 
Polgármesteri Hivatal alkalmazotti létszámát a képviselő-testület változatlanul meghagyja, 
illetve a fentiekben meghatározott feltétel bekövetkeztétől 18 fő. 
b) A képviselő-testület a településellátó részleg jelenlegi (7 fő) létszámában nem kíván 
változtatni, viszont kiköti, hogy ebből a létszámból 1 főnek városgazda munkakört kell 
betölteni – melyre képesítési előírásokat nem határoz meg, 1 főnek megváltozott 
munkaképességűnek kell lennie, míg a további 5 fő alkalmazása a javaslat szerinti szakma 
struktúrában történjen.  
c) A mezőőri szolgálat által végzendő hatékonyabb és színvonalasabb munkavégzés 
érdekében a testület úgy dönt, hogy a szabályozást, működtetést át kell dolgozni.  
Határidő: 2011. február 23. 
 
4.) A képviselő-testület a Százszorszép Óvoda létszámkeretét változatlanul meghagyja. 
 
5./ 
a) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskolában jelenleg működő 5 
munkaközösség helyett 2011.-2012. tanévtől csak 2 munkaközösség működését engedélyezi, 
s felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy ennek figyelembe vételével az érintett dolgozók 
óraszámát újra határozza meg. 
 
b) A képviselő-testület a bevezetőben megfogalmazott általános irányvonal alapján felkéri az 
intézményvezetőjét, hogy az iskolatitkári álláshelyre aktív korú munkavállalót vegyen fel, 
akinek a betanulása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy foglalkoztatása a jelenlegi dolgozó 
felmentési idejének a munkavégzéssel járó időszaktól két hónap egybeessen.  
 
6./  A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat egészére vonatkozóan a munkaügyi 
dokumentumok rendbetételére és folyamatos aktualizálására munkajogász kell alkalmazni, 
ezért felkéri Vörös Sándor polgármestert, hogy erre a feladatra keressen szakembert, s kössön 
vele olyan szerződést, hogy a fentiekben meghatározott feladatokat elvégezze, illetve szükség 
szerint rendelkezésre álljon. 
 
7./ A képviselő-testület felkéri  
- az intézmények vezetőit, hogy az irányításuk, vezetésük alatt álló intézményt érintő 
döntéseket hajtsák végre 
- a Polgármester urat a 6. pontban foglaltak végrehajtására 
- a Jegyzőt és a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy 1-6 pontban foglaltakat vegyék figyelembe 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezésekor, összeállításakor. 
 
8./ Ezen határozatról értesül: 
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
- Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető 
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Vörös Sándor polgármester 
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7./ Napirend: 
     Tájékoztató a Szakorvosi Rendelőintézet beruházásának jelenlegi helyzetéről 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Minden képviselőtársam megkapta a projektegyeztetésről szóló jegyzőkönyvet. Az anyagot 
kiegészíteném azzal, hogy a héten megkezdték a vázszerkezet falazattal történő kitöltését. Kis 
probléma alakult ki a falazat minőségével, anyagfajtájával kapcsolatban. Arra az álláspontra 
helyezkedünk, ami a projekt kézikönyvben van, mely szerint minden műszaki kérdés esetén a 
műszaki ellenőr véleményét tartjuk irányadónak. A műszaki ellenőrünk által meghatározott 
falazatot építi a kivitelező.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Kértük egy teljesen független szakértő véleményét, hogy hőtani szempontból megfelel-e a 
falazat.  Úgy gondolom, hogy jól haladnak. Ez a probléma a projektmenedzser és a kivitelező 
között áll fenn.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az önkormányzat ragaszkodik a projektleírásba, illetve a szerződésekbe megfogalmazott 
műszaki tartalomhoz. Hamarosan az informatikai eszköz kiírásra kerül. Egyetlen fontos dolog 
van, ami a jegyzőkönyvben is le van írva, hogy a főorvos úr kérte az UH gép és a Hitachi UH 
fej előszállítását a lehető leghamarabbi időpontban.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Bizottsági ülésen szó volt a „Megállni Tilos” tábla felszereléséről, kérdésem megtörtént-e, 
illetve a parkolással kapcsolatban milyen megoldást tudunk intézni? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A „Megállni Tilos” tábla kihelyezésre került, minden nap munkaidőben a településőr a 
szakrendelőnél tartózkodik és próbálja az autósokat a vasútállomás irányába terelni. Meg 
fogom kérni a rendőröket is arra, hogy néha nézzenek el a szakrendelő környékére és 
figyelmeztessék a helytelenül parkolókat.  
 
Polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e kérdés a tájékoztatóban 
kapcsolatban? 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el, a képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és határozathozatal nélkül elfogadták a tájékoztatót. 
 
8./ Napirend: 
     Egyéb ügyek 
     a) Költségvetési rendelet módosítása (4) 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Minden képviselő megkapta a 2010. évi költségvetés 4. módosítását, amely a dolgozók meleg 
étkezési utalványának a biztosítását, a Tűzoltó Egyesület támogatás növelését, valamint a 
vörösiszap károsultak támogatását tartalmazza. Az Oktatási és Pénzügyi bizottság 
megtárgyalta a napirendet, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el a javaslatát. 



 19 

 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság a 2010. évi költségvetés 4. módosítását elfogadásra javasolja a testület számára. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XI.25.) rendeletét a Költségvetési 
rendeletről szóló 5/2010. (II.10.) számú rendelet módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
 
 b) Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Korábbi testületi ülésen felvetett kérés miatt kerül sor a módosításra, abból a szempontból, 
hogy évente csak kétszer kerüljön sor a döntésre. Így a rendelkezésre álló keret átláthatóbb, 
tervezhetőbb a felhasználás céljából. Javaslom a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 23/2010. (XI.25.) rendeletét a fiatal házasok 
első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 32/2004.. (XI.25.) számú rendelet módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
 
 c) SZMSZ módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A rendeletmódosításra a képviselő-testület létszámának megváltozása miatt, -  a rendelet 29. 
§. (1) bekezdésében szereplő 12 fő helyébe 7 fő kerül – van szükség. Javaslom a 
rendeletmódosítást. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a módosítással? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 24/2010. (XI.25.) rendeletét a Képviselő-testület 
és Szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2006. (III.29.)számú rendelet 
módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
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 d) Lakásrendelet módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Miután a koncepcióban már meghatároztuk azokat a díjakat, illetve adókat, amelyekről 
rendeletet kell alkotni, ezért kérem, hogy azokat egymás után szíveskedjetek elfogadni. 
 
Polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a lakásrendelet módosításával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2010. (XI.25.) rendeletét az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (III.29.) 
számú rendelet módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
 
 e) Mezőőri rendelet módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a mezőőri rendelet módosításával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 26/2010. (XI.25.) rendeletét a mezei 
őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 11/1998. (X.01.) számú rendelet módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
 
 f) Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a közterület használatáról szóló 
rendelet módosításával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 27/2010. (XI.25.) rendeletét a közterület 
használatáról szóló  2/2001. (II.08.) számú rendelet módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A napirenddel kapcsolatban a bizottságnak a volt a véleménye, hogy kívánatos lenne, ha 
valaki erre jobban odafigyelne, mert kevés esetben történik ennek a kiszabása. 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Meg fogjuk vizsgálni ennek a lehetőségét, szeretnék erre a kérdésre a januári testületi ülésen 
visszatérni. 
 
 
 g) Kommunális adó rendelet módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a kommunális adó rendelet 
módosításával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 28/2010. (XI.25.) rendeletét magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 16/2008. (X.29.) számú rendelet módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
 
 h) Szakrendelő SZMSZ-nek módosítása /Térfigyelő rendszer-kamera használatára  
               adatkezelési szabályzat/ 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Korábbi testületi ülésen Jegyző Asszony feladatul kapta, hogy a járóbeteg szakrendelő 
váróhelyiségeiben elhelyezett kamerák használatához a megfelelő jogi környezetet dolgozza 
ki. Ennek eredményeként elkészült az adatkezelési szabályzat, melyet az intézmény 
Szervezeti és Működési szabályzatának mellékleteként kell kezelni. Ez az adatkezelési 
szabályzat önmagában még nem elegendő, részletesen ki kell dolgozni a megfelelő 
tartalommal bíró tájékoztatást, meg kell nevezni a felelősöket. Javaslom az adatkezelési 
szabályzat elfogadását. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Javaslom, hogy az említett tájékoztatót és az egyéb ügyviteli teendőket pl. munkaköri leírás 
módosításokat stb. a főorvos úr 2010. december 1.-ig készítse el, illetve végezze el. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
355/2010.sz.Kt.h. 
Szakrendelő SZMSZ-nek 
módosítása 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény 319/2009. sz. 
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
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Az SZMSZ-be beépítésre kerül az 1. számú mellékletként az Adatkezelési Szabályzat, mely a 
térfigyelőrendszer-kamera adatkezelési szabályait rögzíti, s e határozat mellékletét képezi. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szabályzatban meghatározott 
feladatok végrehajtásáról (pl. tájékoztató, stb.) gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy az Adatbiztonsági 
követelmények teljesülése után a kamerák ismét felszerelésre kerüljenek. 
 
4./ Ezen határozatról értesül:  
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 

i)KESZI alapító okiratának módosítása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A módosítást az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A KESZI alapító okirat módosítására a telephelyek és címei kiegészítése miatt kerül sor, a 
bizottság javasolja a módosítást elfogadni. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
356/2010.sz.Kt.hat. 
KESZI alapító okiratának módosítása 
 
           H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 100/2009. sz. határozattal 
elfogadott és többször módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

a.) Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 
Telephelyek: 
Nyújtott szociális 

szolgáltatás 
Férőhelyek 

száma 
Ellátási terület Ellátottak számára 

nyitva álló helyiség 
     
Gyermekjóléti 
szolgáltatás 
Dunavecse Fő út 

 
- 

Apostag, Dunaegyháza, 
Dunavecse. Kunadacs, 
Kunpeszér, 

Területi irodák: 
• Apostag 

Széchenyi u.1. 



 23 

36.; Kunszentmiklós, 
Szalkszentmárton, Tass, 
Újsolt 
 

• Dunaegyháza 
Mikszáth u.25. 

• Kunadacs Rákóczi 
u.2. 

• Kunpeszér Béke 
u.8. 

• Kunszentmiklós 
Damjanich u.10. 

• Szalkszentmárton 
Jókai u.2. 

• Tass Széchenyi 
u.48. 

• Újsolt Petőfi 
S.u.3. 

•  
 
 
b.) Az Alapító Okirat „8. pontja Típus szerinti besorolás „az alábbiak szerint módosul: 
 
8) Az intézmény besorolása 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
alapító okiratot – a csatolt melléklet szerint – elfogadja.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- FKDMTKT Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d 6090 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 
 j) Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az anyagot az Oktatási és Szociális Bizottság is megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Közoktatási Intézkedési tervet és Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervet kellett 
készíteni a kistérségben és ezt szükséges felülvizsgálni. A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki 
Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési terve 2008.-ban lett elfogadva, melyet 2 
évente felül kell vizsgálni, az intézményekre vonatkozó új célkitűzéseket meg kell határozni. 
Ez a felülvizsgálat augusztusban megtörtént. Az új célok beépítésre kerültek. Városunk 
viszonylatában a Százszorszép Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola vesz részt az 
Intézkedési tervben és annak akciótervében. Az oktatási és Szociális Bizottság az Intézkedési 
terv felülvizsgálatának elfogadását javasolja.  
 
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 a következő határozatot 
hozták: 
 
357/2010.sz.Kt.hat. 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési terv  
felülvizsgálata 
 
           H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
265/2008. számú határozattal elfogadott 2008-2012. időszakra szóló „Közoktatási feladatok 
megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, 
intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét” (továbbiakban: Intézkedési Terv) 
felülvizsgálta és azt jóváhagyta. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- FKDMTKT Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d 6090 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 
 k) Szakorvosi Rendelőintézet és Védőnői beszámoló 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A beszámolót az Oktatási és Szociális Bizottság is megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el javaslatukat. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
Az intézményvezető kérésünknek megfelelően átdolgozta, kiegészítette a beszámolót – kár, 
hogy nem ezt kaptuk az elmúlt ülésen. A beszámoló tartalmazza az általunk kért 
hiányosságok pótlását, szakmai feladatok értékelését, eszközök minősítését, az elért 
eredmények bemutatását. A bizottság javasolja a beszámoló szakmai részének elfogadását a 
gazdasági adatokkal, ami a féléves tényszámokkal lett prezentálva. A jövőre vonatkozó 
javaslatokat, ami a költségeket illeti, azt az intézmény átadása után javasoljuk újra tárgyalni a 
bizottságnak, ezt nem fogadjuk el. A védőnők egy nagyon részletes beszámolót adtak, amely 
tartalmazza a két körzetben folyó munkát. Ami számunkra jólesett, a védőnők azzal zárják 
beszámolójukat, hogy a védőnői munka színesebb és felelősségteljesebb lett napjainkban. Ezt 
a munkaterületet a Kistérségi vezető védőnő folyamatosan ellenőrzi, különösebb hibát ez 
idáig nem észlelt. Gondként jelenik meg a munkájukban, hogy nem megoldott a városban 
átmenetileg, esetleg hosszabb ideig tartózkodó EU-s állampolgárok, családok gondozása. Sok 
olyan állampolgár tartózkodik Dunavecsén, ahol óvodás és iskoláskorú gyermek is van, nem 
járnak közösségbe. Tudjuk, hogy a településünk szociálisan nagyon érzékeny, sok a 
veszélyeztetett gyermekek száma.  A védőnők beszámolóját elfogadásra javasolja a bizottság.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozták: 
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358/2010.sz.Kt.hat. 
Összevont Egészségügyi és Szociális 
Intézmény beszámolója 
           H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény Járóbeteg 
szakrendelőjének beszámolóját az alábbiak kivételével elfogadja. Az orvosok béréről, 
esetleges üzemanyag térítésről a helyettesítéshez szükséges pluszként jelentkező asszisztens 
felvételéről a képviselő-testület a beruházás megvalósítása után fog dönteni.  
 
2./ A képviselő-testület a Járóbeteg szakrendelő részeként működő védőnői beszámolót 
elfogadja. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- dr. Harmos István intézményvezető főorvos és rajta keresztül a védőnők 
 
 
dr. Harmos István intézményvezető főorvos  
A bizottsági ülésen ismét szóba került, döntés nem született, a területen kívüli betegek 
ellátásának helyzetéről. Erre szeretném, ha kiéleznénk a kérdést, úgy gondolom, hogy nem 
hozta meg a várva-várt eredményt, amit terveztünk, és nagyon sok beteget elveszítünk, ha ezt 
továbbra is fenntartjuk. Mivel nem sikerült a magánorvosi szférába ezeket a betegeket 
átterelni, ezért oka fogyottá vált a dolog. Kunszentmiklós erőteljesen terjeszkedik és próbálja 
ezt a területet is „bekebelezni”.   
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A vélemény az, hogy a kérést nem támogatom, mivel nem tiszta, hogy milyen hatása van.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Korábban készült erre vonatkozóan kimutatás, mely szerint több hónap átlagában 5.400.000 
pontot hozott a szakrendelő 3,6 milliós teljesítmény volumenkorlát mellet. Jelentősen, 
majdnem duplájára túlnőtte, ezért megvágtak bennünket. Ennek, ha csak kis részét is a 
területen kívüli ellátottak hozták.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a decemberi testületi ülésre készüljön erre egy kimutatás, annak 
függvényében döntünk a területen kívüli betegek ellátásáról.  
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a javaslattal.   
 
 
 l) Fogszakorvosi beszámoló 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A beszámolót az Oktatási és Szociális Bizottság is megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el javaslatukat. 
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Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A doktornő a kérésünknek megfelelően kiegészítette a beszámolót. Betekintést nyertünk a 
fogak ápolásával, betegségei kezelésével kapcsolatos színvonalas munka folyamatába. A 
korosztályok rendelésen való megjelenéséről a tovább küldött betegekről, valamint a dentál 
nővér óvodai és iskolai munkájáról is tájékozódhattunk. Sajnos amire gondoltunk, az benne 
van a kiegészítésben, miszerint a gyerekek fogainak ápolásával sok szülő nem foglalkozik. 
Ezért fontosnak tartjuk a fogorvos munkáját, elsősorban a megelőzés és gondozás 
vonatkozásában. A bizottság javasolja a képviselő-testület részére a beszámoló elfogadását.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.  
 
 
 m) I. számú háziorvosi beszámoló 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A beszámolót az Oktatási és Szociális Bizottság is megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, 
hogy mondja el javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A doktornő beszámolóját az ő tőle megszokott módon – igényesen,  részletesen, a körzetben 
lévő számszaki adatok bemutatásával ismerhettük meg. Betekintést nyerhettünk a betegek 
korösszetételében, a betegségek előfordulásában, a megelőző tevékenység fontosságában. A 
bizottság a beszámoló elfogadását javasolja. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
359/2010.sz.Kt.hat. 
Fogszakorvosi és I. számú háziorvosi 
Beszámoló elfogadása 
           H a t á r o z a t 
 

 
1./ A képviselő-testület a 293/2010. számú határozatával elrendelt átdolgozott fogszakorvosi 
beszámolót elfogadja. 
 
2./ A képviselő-testület az I. számú háziorvosi rendelő munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Dr. Léba Éva fogszakorvos 
Dr. Bardócz Emma háziorvos 
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 n) Darányi-Hóman Alapítvány támogatási kérelme 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
 A Darányi-Hóman Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz a Felső-
Kiskunság és Dunamelléki Kistérség bemutatására, ezen belül Dunavecse és az új testület 
ismertetésére kerülne sor. A másik megkeresésében egy jövő évi rendezvényre várja a 
népdalkört az egész kistérséget átfogó népzenei-néptáncos találkozóra.   Az alapítványt 3 éve 
támogattuk, könyvkiadáshoz 25.000 Ft támogatásban részesült. Az Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta a beadványt, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el 
javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A kérelmezett összegről nem javasolja a döntést meghozni a bizottság addig, míg az elkészült 
anyag előzetes ismertetése /tartalom, oldalszám, oldalszám viszony kiadvány terjedelmével/ 
nem kerül ismertetésre a testület számára. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
360/2010.sz.Kt.hat. 
Darányi-Hóman Alapítvány támogatási  
kérelme 
           H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Darányi-Hóman Alapítvány támogatási kérelmét 
mindaddig nem támogatja, amíg a kérelmező a megjelentetni kívánt kiadvány tartalmi 
elemeiről (Dunavecsére vonatkozó tájékoztató anyag tartalma, oldalszáma, oldalszám aránya 
az egész kiadvány oldalszámához) nem ad tájékoztatást a testület számára. 
 
2./ A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy Kunszentmiklós Város Polgármestere és a 
Darányi-Hóman Alapítvány kérelmét, mely Kunszentmiklóson 2011. június 16-án 
megrendezendő hagyományőrző, az egész kistérséget átfogó népzenei–néptáncos találkozót 
anyagilag nem támogatja.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Darányi Hóman Alapítvány Tass, Dózsa Gy. u. 33. 6098 
- Bődi Szabolcs polgármester Kunszentmiklós 
 

 
o) Közfoglalkoztatás új rendszere 

 
 
 
 



 28 

Vörös Sándor polgármester úr 
Hosszú távú foglalkoztatás keretében szeretnénk alkalmazottakat felvenni annak érdekében, 
hogy minél jobb teljesítményre bírható közmunkásokat tudjunk bevonni. A RÁT-os 
támogatási rendszer meg fog szűnni. Ennek érdekében 1 főt a KESZI munkájába szeretnénk 
bevonni, ő az Idősen Napközi Otthonába dolgozna, 2 főt az óvodába, 1 fő közmunka 
felügyelőt, aki 3-4 fős fix csapattal dolgozna. Ez mellett egy forgatott munkahely történne egy 
vezetővel, aki ugyancsak közmunkás lenne egy hosszú távú megbízással. Úgy gondolom, 
hogy egy fix hosszú távon alkalmazott csapat hatékonyabban tudna működni. A kiküldött 
anyag tájékoztató jellegű, a jövő év elején visszatérünk a témára. 
 
Polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e kérdés a tájékoztatóban 
kapcsolatban? 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el, a képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és határozathozatal nélkül elfogadták a tájékoztatót. 
 
 
 p) Polgármester költségtérítése 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság 
elnökét, hogy mondja el javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A korábbiakban megszavaztuk polgármester úrnak a költségtérítést. A költségtérítés összege 
adóköteles, amennyiben a költségtérítést meghatározó önkormányzat  nem szabályozza le azt, 
hogy milyen költségeket vél, illetve határoz meg a feladatellátásával kapcsolatban. A 
bizottság az előterjesztés alapján javasolja elfogadni a testületnek.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
361/2010.sz.Kt.hat. 
Polgármester költségtérítése 
           H a t á r o z a t 
 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármester részére a 285/2010. számú határozattal 
megállapított költségátalányból az alábbi költségeket lehet névre szóló számlával igazolni: 
      -    Ajándéktárgy vásárlása 

- Vendéglátás / éttermi számla, kávé, üdítő, aprósütemény,tea, cukor, citromlé/ 
- Parkolási díjak 
- Felső ruházat /amennyiben „ruhapénz nem jár a polgármesternek/ 
- Szállás díj /konferenciák, hivatalos egyéb rendezvények/ 
- Névjegykártya, papír, irodaszer 
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- Telefonhívás díja, internet díj 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Vörös Sándor polgármester 
 
 
 r) Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatási kérelmet nyújtott be 
önkormányzatunkhoz. A beadvány az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, felkérem 
a bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A támogatási igényünk 1 millió forint, kb. két részből áll: dologi és útiköltségből. A bizottság 
nem javasolja az Intézmény támogatását. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
362/2010.sz.Kt.hat. 
Violin Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény támogatási kérelme 
           H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
támogatási kérelmét elutasítja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dunaújváros, Váci M. u. 12. 
 
 
 s) Magyar Zarándokút kiépítése 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A korábbi képviselő-testület döntött arról, hogy a Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társuláshoz csatlakozik. Azért szükséges ezt megerősíteni, mert a társulási megállapodás 
módosult. A zarándokútnak egyik állomása lenne Dunavecsén, a zarándokoknak szálláshelyet 
biztosítanánk. Úgy gondolom, hogy ez jó kiindulási pontja lenne a turisztikai életünk 
fellendülésének.  
 
Vasaji László képviselő úr 
Hol szállnának meg a zarándokok? 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Kijelölt hely a dunaparton lévő „Bagóvár” épülete. A napokban a vezető testület tagjai 
megnézik a szálláshelyet. A felügyelő bizottságba öt tag van, az egyik tagot az 
önkormányzatunk delegálja. Én az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét kértem meg, hogy 
a munkában részt vegyen. Az volt a kérés, hogy pénzügyest delegáljuk és a pénzügyi 
bizottságnak is tagja legyen. A szerződés aláírására holnap a Parlamentben kerül sor.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
363/2010.sz.Kt.h. 
Magyar Zarándokút kiépítése 
 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a fenti tárgyban meghozott 270/2010. sz. határozatát visszavonja, s 
azzal egyidejűleg elhatározza hogy csatlakozik a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16-18 § alapján létrehozandó Magyar 
Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz. A társulási megállapodásban foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek tartja, azt jóváhagyja. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri Vörös Sándor polgármestert a társulási megállapodás – mely e 
határozat mellékletét képezi – aláírására. 
 
3./ Ezen határozatról értesül:  
- Magyar Zarándokút Egyesület 2300 Érd Alsó u. 1. 
- Vörös Sándor polgármester 
- Esztergom Önkormányzatának Képviselő-testülete 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 
- Pilisszentkereszt Önkormányzatának Képviselő-testülete 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. 
- Pilisszántó Önkormányzatának Képviselő-testülete 2095 Pilisszántó, Kossuth L u. 92. 
- Pilisszentiván Önkormányzatának Képviselő-testülete 2084 Pilisszentiván, szabadság út 85. 
- Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete 1014 Budapest  
   Kapisztrán tér 1. 
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete 1024 Budapest,  
   Mechwart liget 1. 
- Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete 1113 Budapest, 
   Bocskai út 39/41. 
- Budapest Főváros XII. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete 1126 Bp.  
   Böszörményi út 23-25. 
- Budapest Főváros XXII. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete 1121 Bp. 
   Városház tér 11. 
- Szigetszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth  
   L. u. 2.  
- Dabas Önkormányzatának Képviselő-testülete 2370 Dabas, Szent István tér l/b. 
- Ráckeve Önkormányzatának Képviselő-testülete 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 
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- Makád Önkormányzatának Képviselő-testülete 2322 Makád, Szabadság u. 27. 
- Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1052 Budapest, Városház u. 7.  
- Apostag Önkormányzatának Képviselő-testülete 6088 Apostag, Kossuth L. u. 1. 
- Dunaegyháza Önkormányzatának Képviselő-testülete 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u.  
   25. 
- Solt Önkormányzatának Képviselő-testülete 6320 Solt, Béke tér 1. 
- Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának Közgyűlése 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. 
- Harta Önkormányzatának Képviselő-testülete 6326 Harta, Templom u. 68.  
- Kalocsa Önkormányzatának Képviselő-testülete 6300 Kalocsa, Szent István kir. Út 35. 
- Bátya Önkormányzatának Képviselő-testülete 6351 Bátya Kossuth L. u 21. 
- Fajsz Önkormányzatának Képviselő-testülete 6352 Fajsz, Szent István u. 20. 
- Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
- Szekszárd Megye Jogú Város Közgyűlése 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
- Grábóc Önkormányzatának Képviselő-testülete  7162 Grábóc, Rákóczi u. 84.  
- Cikó Önkormányzatának Képviselő-testülete 7161 Cikó, Iskola tér 1. 
- Bátaszék Önkorányzatának Képviselő-testülete 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 
- Pécsvárad Önkormányzatának Képviselő-testülete 7220 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. 
- Ófalu Önkormányzatának Képviselő-testülete 7696 Ófalu, Kossuth u. 3. 
- Mecseknádasd Önkormányzatának Képviselő-testülete 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás  
   u. 2/l. 
- Óbánya Önkormányzatának Képviselő-testülete 7695 Óbánya, Fő ú. 71. 
- Hosszúhetény Önkormányzatának Képviselő-testülete 7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. 
- Baranya Megye Önkormányzatának Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  
- Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér l. 
- Pogány Önkormányzatának Képviselő-testülete 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 
- Bisse Önkormányzatának Képviselő-testülete 7811 Bisse, Petőfi u. 43. 
- Siklós Önkormányzatának Képviselő-testülete 7800 Siklós, Kossuth tér 1. 

 
 
 t) Közbeszerzés kiírása Informatikai eszközökre 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
2007. óta zajlik a TIOP 1.1.1 Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos pályázat, melyet a MAPI 
munkatársai készítettek. A múlt héten megkaptam a támogatói okiratot, a benne foglaltakban 
olvasható, hogy a projektet 2010. október 31-ig le kell zárni. A levél keltezése 2010. 
november 11. volt. Változás bejelentést és módosítást kellett ehhez kérni, amit a mai napon 
megtettük. Ehhez viszont a közbeszerzési tervünket módosítani kell, s a közbeszerzési eljárást 
ki kell írni. A javaslatom az, hogy a közbeszerzési eljárást hirdessük meg, s tanácsadóként dr. 
Hajdu Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízzuk meg a szokásos, nettó 250.000 Ft-ért. 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Kérdésem, hogy ez is változott? A legutóbbi információm az volt, hogy csak három 
ajánlattevő kell, nem kell közbeszerzés. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Meghívásos közbeszerzést kell hirdetnünk, melyre három ajánlattevőt kell hívnunk. A 
közbeszerzési eljárást le kell folytatnunk, de nem kell központilag meghirdetnünk. 
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Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az 
elhangzottakkal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
 
364/2010.sz.Kt.hat. 
Közbeszerzés kiírása Informatikai eszközökre 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 41/2010. számú határozattal elfogadott 2010. évi 
közbeszerzési tervét 7. sorszámmal kiegészíti, mely e határozat mellékletét képezi. 
 
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0367 
számú pályázatban foglalt élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez 
szükséges IKT eszközök (Információs és Kommunikációs Technológiák) beszerzése 
tárgyában tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el. 
 
3./ Mivel a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. Törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 9 § (1) bek. értelmében hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell 
alkalmazni, melyre a képviselő-testület dr. Hajdú Zoltán ügyvédet kéri fel, s az ő megbízására  
nettó 250.000 Ft díjazást állapít meg.    
 
4./ A képviselő-testület a  közbeszerzési ajánlatok elbírálására 4 tagú bíráló bizottságot hoz 
létre, melynek tagjai: dr. Hajdú Zoltán ügyvéd, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető, 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, Vasaji László Arnold képviselő.  
 
5./ A képviselő-testület felkéri Vörös Sándor polgármestert, hogy a közbeszerzéssel 
kapcsolatos eljárásról gondoskodjon, s a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 
 
6./ Ezen határozatról értesül: 
- dr. Hajdú Zoltán 1016 Budapest, Gellérthegy u. 14. II/2.  
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
- Vasaji László Arnold képviselő 
 
 
 u) Eb-befogó teleppel kapcsolatos döntés 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az elmúlt testületi ülésen beszéltünk az eb-befogó telep problémájáról, ami égető, mert 
nagyon sok kutya van szabadon. Ma is volt ezzel kapcsolatban lakossági bejelentés, hogy nem 
mernek gyerekek az utcára kimenni. A hatósági főállatorvos újabb akadályokat gördített a 
jelenlegi telepünk működésével kapcsolatban, ami egy nagyobb terület betonozását, öltöző, 
kézmosó építését, befedett területet ír elő. Megkértük az ÖTI részlegvezetőjét, hogy készítsen  
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költségvetést. Addig is kell együttműködési megállapodást kötnünk egy olyan szervezettel, 
aki jogosult az ebek befogására, szállítására, tartására. Készült együttműködési megállapodás 
a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú 
Alapítvánnyal. A díjtételek a következők: kiszállási díj 8.000 Ft/alkalom, tartási díj 8.000 
Ft/kutya, oltási díj 3.000 Ft/kutya, tetemek tárolása 200 Ft/kg. A megállapodással 
kapcsolatban az érintett települések polgármestereivel beszéltem az elmúlt napokban, mert ez 
a probléma őket is érinti. Három település – Tass, Szalkszentmárton, Solt – a felsorolt 
díjaknál magasabbról kapott ajánlatot, ami 80.000 Ft/hó. Volt olyan önkormányzat, aki úgy 
nyilatkozott, hogy hajlandó lenne a felújításba beszállni, mert a jelenlegi eb-befogó által adott 
ajánlat lényegesen alacsonyabb, az itt megfogalmazott ajánlatnál.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Meg kell fellebbezni a határozatot. 
 
Kovács Éva jegyző asszony 
Nincs erről határozatunk, azonnali hatállyal bezárták a telepet. A jegyzőkönyvben szerepelt a 
30 nap, ami alatt mi csak egy szándéknyilatkozatot tettünk, nem történtek meg a pótlások. 
Nincs jogorvoslatra lehetőség. Az állatokat a holnapi napon el kell szállítanunk valahova, 
jelenleg az önkormányzatunknak egy kutya elszállításáról kell gondoskodnia. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt gondolom, hogy az átmeneti időszakra kössük meg a megállapodást, megpróbáljuk minél 
hamarabb ezt a dolgot rendezni.  
 
Trencsényi Ferenc ÖTI részlegvezető 
Hét, Nyolcszáz-ezer forintból a kért felújítást el lehet végezni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom az együttműködési megállapodás aláírását, minél hamarabb megpróbáljuk az 
árajánlat alapján a környező polgármestereket rávenni, hogy járuljanak hozzá a telep 
felújításához.  
 
Banyári István képviselő úr 
Ki lesz a kivitelező? Javaslom, hogy vonjunk be vállalkozót.   
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ha bevonunk vállalkozót, akkor nem a mi árajánlatunk számít, a vállalkozónak kell 
árajánlatot adni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslatom az, hogy kérünk vállalkozótól árajánlatot, utána beszélni fogok a környező 
polgármesterekkel az üggyel kapcsolatban. Az együttműködési megállapodás addig szóljon, 
míg a telepre működési engedélyt nem kapunk.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
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365/2010.sz.Kt.h. 
Eb-befogó teleppel 
kapcsolatos döntés 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező eb-befogó telep 
(menhely) működési engedélyének kiadásáig az eb-rendészeti tevékenység végzésére 
együttműködési megállapodást köt a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi 
Kiemelkedően Közhasznú Alapítvánnyal (Székhelye: Kecskemét) az abban foglalt 
feltételekkel, de az alábbi kikötéssel: 
Miután az eb-befogó telep bezárásáról döntött az Állatvédelmi Felügyelőség s a kapott 
tájékoztatás alapján az önkormányzat illetékességi területéről egy kutya befogása történt meg, 
ezért a bezárás miatti elszállítás költségei az önkormányzatot csak e kutya vonatkozásában 
terhelheti. 
 
2./ A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy az ebrendészeti tevékenység végzésére 
Szegedi Gábor vállalkozóval megkötött megállapodást felmondja 2010. november 25. 
napjával. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármestert, hogy az alapítvánnyal a 
megállapodást kösse meg. 
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú 
Alapítvány Kecskemét 
- Kovács Éva jegyző asszony 
 
 
 v) Aljegyzői munkakörre pályázat kiírása 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Bizonyára mindenki tudja már, hogy az aljegyzőnk szülés előtt áll, melynek várható ideje 
február közepe. Ennek a munkakörnek a betöltésére pályázatot kell kiírnunk, melyhez kérném 
a testület egyetértését. Az állás betöltésére határozott idejű megbízásos jogviszony keretében 
kerül sor. Ki ért egyet a pályázati eljárás lefolytatásával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
366/2010. sz. Kt.h. 
Aljegyzői pályázat kiírása 
 
         H a t á r o z a t  
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az aljegyzői álláshelyre a csatolt melléklet szerint 
pályázatot ír ki. 
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Felelős: Kovács Éva jegyző 
Határidő: 2010. december 15. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Kovács Éva jegyző asszony 
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Szeretném hirdetni, hogy november 28-án vasárnap délután 4 órakor a szökőkútnál Adventi 
koszorú felállítására, és az első gyertya meggyújtására kerül sor, majd ezt követően minden 
vasárnap gyertyagyújtás lesz ugyanebben az időpontban. A negyedik gyertya meggyújtására 
2010. december 18-án szombaton Dunavecse Karácsonyfájának felállítása, ünnepi műsor 
keretében kerül sor.  Mindenkit szeretettel várunk az eseményeken. Tájékoztatni szeretném a 
képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülés 2010. december 15-én lesz. 
 
 
A testületi ülésen több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a megjelenést, majd 
az ülést bezárta. 

 
 

Kmft. 
 
  
 Vörös Sándor        Kovács Éva 
            polgármester           jegyző 
 
 
 
    
 


