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Vörös Sándor polgármester úr 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai esti közmeghallgatásunkon, megállapítom, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, így a közmeghallgatást megnyitom.  
Kérem, hogy a közmeghallgatás napirendjét, - a kiküldött meghívó szerint fogadjunk el. 
Miután azzal mindenki egyetértett megkezdődött azok tárgyalása. 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének 2010. évi munkájáról,  
                              a    2011. évi elképzelésekről 

2.)  „Egy nap a városért” mozgalom meghirdetése 
 
1./ Napirend: 
     Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének 2010. évi munkájáról, a 2011. évi  
     elképzelésekről 
     Előadó: Vörös Sándor polgármester 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kettő részre szeretném a testület munkáját bontani, a szeptember végéig terjedő időszakra és 
az október 3.-tól kezdődő időszakra. Érthető, hiszen október 3.-tól a képviselő-testületben, 
illetve a város vezetésében változás történt. Először az előző testület munkájáról pár 
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számadatot szeretnék elmondani, mint ismeretes az előző testületben 5 bizottság működött. 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 ülést, Oktatási és Ifjúsági Bizottság 4 ülést, 
Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság 2 ülést, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 9 ülést és az Ügyrendi Bizottság 3 ülést tartott. Testületi ülések száma ebben az 
időszakban: nyílt ülés 15 db, zárt ülés: 6 db, a határozatok száma: 280 db. Közmeghallgatás 
kettő volt. Úgy döntött a jelenlegi testület az alakuló ülésén, hogy egy közmeghallgatást tart, 
de amennyiben a lakosság igényli ősszel lakossági fórumot szervez, ahol a lakosok 
elmondhatják a problémáikat.  
 
Pár szót szeretnék szólni a 2010. évi költségvetés teljesítéséről. A költségvetés 783.000 eFt-tal 
zárt bevételi oldalon. Helyi adókból 88 millió forintot szedett be az önkormányzat, amely 
kommunális adóból, iparűzési adóból és gépjárműadóból tevődik össze. A kiadásokat 
szétbontottuk feladatokra, illetve olyan helyekre, ahol összpontosítani lehet a feladatokat. Az 
iskolának így a tényleges kiadása 113 millió forint, az óvodáé 76 millió forint, a művelődési 
házé 15 millió forint, az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézményé – SZTK, bölcsőde 
– 344 millió forint, valamint a Polgármesteri Hivatalé az ÖTI-vel együtt 255 millió forint. A 
hitelállományunk erősen befolyásolja a jelenlegi és a jövőbeni működésünket. A hosszú 
lejáratú hitelünk kettő tételből áll: az EuroVelo kerékpárút megépítésére felvett összegből, 
ami 30 millió forint és a visszafizetési határideje 2028. A hitel törlesztőrészlete – mivel 
hosszú idő alatt kell visszafizetni – nagy terhet nem ró az önkormányzatra. A másik tétel a 
szakrendelő hitele, a megkezdődött beruházáshoz önerőt kellett biztosítani az 
önkormányzatnak, ez 76 millió hitel felvételét tette szükségessé, a hitel lejárata: 2030. Ez a 
két összeg magában elég nagy, de egyéb problémák is adódtak.  
 
A projekt kivitelezése során számos szakmai hiba történt, amivel a tél elején szembesült a 
jelenlegi testület és azóta is lázasan keressük a megoldást. A projekt keretében nem 
terveződött be a szakrendelő bútorzata, – mivel nem volt támogatott - a telefonhálózat, 
valamint az építésnél többletköltségek jelentek meg. Ez a többletköltség a megmaradt 
épületrészen jelentkezik, mely szerint nem lehet ráhúzni a következő szintet, ezért külön 
acélszerkezet és egyéb betonszerkezetű megtámasztásra van szükség, ami nagyságrendileg 17 
millió forint többletköltséget fog eredményezni. Ezekhez, a problémákhoz még az is társul, 
hogy bizonyos szakrendelésekhez a műszerezettség sem lett betervezve. Gyakorlatilag 
kijelenthető, hogy a 76 millió forint hitelen túl kb. 60 millió forintos összeg nem lett beépítve 
a projektbe, amit valami úton-módon elő kellene teremteni. Ez sajnos fejfájást okoz, de 
keressük a megoldást. A hosszú lejáratú hiteleinken felül vannak rövid lejáratú hiteleink is, 
ami folyószámlahitelből és munkabérhitelből áll. A folyószámlahitel keret nagysága 40 millió 
forint, a munkabér hitelkeret nagysága 12 millió forint. Ez azt jelenti, hogy a folyó 
kiadásainkat e hitelösszegek igénybevételével finanszírozzuk, és amint bevétel érkezik, abból 
törlesztjük vissza. Kijelenthető, hogy időre-időre ezt a hitelösszeget igénybe vesszük, de 
vissza is tudjuk utalni. A fenti adatokból jól látható, hogy nem túl fényes az önkormányzat 
anyagi helyzete és amikor fejlesztésekről és egyéb más dologról beszélünk, akkor látni kell, 
hogy a háttérben egy elég tetemes hitelállománnyal, egy  nehéz likviditási helyzettel állunk 
szemben, amit próbálunk belső átcsoportosításokkal, tervekkel kezelni. Ennek tükrében 
készült el a 2011. évi költségvetésünk is. A képviselő-testület úgy döntött, hogy szigorúan 
figyelve a likviditási helyzetet, a fizetőképességet, olyan stratégia mentén dolgozik, hogy a 
problémák ellenére a fejlesztések irányába próbál lépni. Megpróbálunk olyan fejlesztési 
struktúrát kialakítani, ehhez különböző pénzösszegeket bevonni, amivel a település fejlődését 
el tudjuk valamilyen irányba indítani, és persze meg tudjuk őrizni a fizetőképességünket. Ez 
azt is jelenti, hogy olyan pályázatokat lehet beadni, ami olyan önerőt nem igényel, ami hosszú 
lejáratú hitel felvételét teszi szükségessé. Tehát minden tervünk vagy megtakarításokból kell, 
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hogy finanszírozódjon vagy egyéb más költségvetési átcsoportosításokból. A hosszú lejáratú 
hitelkeretünket, és a rövid lejáratú hitelkeretünket nem szeretnénk a továbbiakban növelni.  
 
A 2011. évi költségvetés bevételi összege 1.126.000 eFt-ra lett tervezve. Szeretnék 
visszautalni az előző év – nagyságrendileg – költségvetése 800 millió forint volt, ehhez képest 
az idei költségvetésünk 1.126.000 eFt. Ez a növekmény a szakrendelő beruházása miatt 
jelenik meg, mivel 2011. évben fognak majd a pályázathoz kapcsolódó összegek megérkezni, 
most nyílik rá lehetőség, hogy ezeket a pénzeszközöket az építkezéshez, műszerbeszerzéshez 
lehívjuk. A kiadási oldalt hasonlóan terveztük, mint az elmúlt években. Az iskola kiadásaira 
120 millió forintot terveztünk, az óvodára 75 millió forintot, a művelődési házra 18 millió 
forintot, az Összevont Egészségügyi és Szociális Intézményre 677 millió forintot, a 
Polgármesteri Hivatalra 234 millió forintot. Fontos megjegyezni azt, hogy megjelennek a 
költségvetésben - majd később utalok rá – olyan összegek, melyeket karbantartásra, 
településfejlesztésre vannak beállítva.  
 
Szeretnék pár szót szólni az új testület munkájáról, mivel a jelenlegi formában nem 
találkoztak az új testülettel. Az eddigiekhez képest a képviselő-testületi munka gyökeresen 
megváltozott. Lehet látni, hogy kevesebb a képviselő, ami sokkal több feladatot ad a 
képviselő-testület egyes tagjainak. A bizottságok száma is csökkent. Elmondható az is, hogy 
egy bizottsági ülés – ami az elmúlt 20 évben nem volt jellemző – átlag 5-6 óra hosszú. Ez 
azért van így, mert a feladat korábban 5 bizottságra esett ugyanazt, most 3 bizottság látja el, 
így a megtárgyalt napirendek is megnövekedtek.  
 
A bizottságokba a képviselő-testület tagjain kívül külső tagokat, szakértőket is meghívtunk, 
mivel mindenhez mi sem érthetünk, a prezentációban csak a képviselők szerepelnek. Három 
bizottságot hoztunk létre, az első az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, melynek elnöke 
Halászné Kovács Éva, tagjai: Banyári István és Vasaji László Arnold. A második bizottság: 
az Oktatási és Szociális bizottság, melynek elnöke: Matula Jánosné, tagjai: Aranyi János 
Gábor, Halászné Kovács Éva. A harmadik bizottság a Városgazdálkodási Bizottság, melynek 
elnöke Vasaji László Arnold, tagjai: Aranyi János Gábor, Banyári István, Matula Jánosné.  
 
Pár intézkedésről, tervről is szeretnék szót ejteni, ami az eddigi bizottsági ülések keretében 
zajlott. Először is szeretném bemutatni az új aljegyzőt: Nagy Erzsébetet, akit a testület két 
hónapja választott, a korábbi aljegyző, szülési szabadságát tölti. Reméljük a lakosság 
elégedett lesz az aljegyző asszony munkájával.  
 
Nézzünk pár olyan dolgot, amelyről döntést hoztunk, s a munkálatok vagy már 
megkezdődtek, vagy folyamatban vannak, a kifutásuk, a kezdésük terveinkre tevődik, 
valamikor a tavasszal a nyár folyamán lesz látható eredménye. Elkészült egy városarculati 
kép, egy erre vonatkozó terv. A korábbi években a parkjaink valamilyen módon rendben 
voltak tartva, de nem volt egy egységes városkép kialakítva, ami elsősorban az ott lévő 
növényzet, virágosítás, a köztéri padok, stb…  - rendezésére nem született terv. Ebben a 
tervben megfogalmaztuk azokat a feladatokat, ami ezzel kapcsolatosan szükséges. Ez mellett 
elfogadtunk egy hosszú távú fejlesztési tervet, ami a város főtérének a szépítésére vonatkozik. 
Az önkormányzatnak jelenleg nincs a főtér, illetve központ rendberakására, szépítésére saját 
forrása, ezért azt fogadtuk el, hogy a korábban elkészült városközpont rendezési tervet 
felülvizsgáljuk, és erre pályázatot keresünk. Ugyanilyen terv készült el „Dunamellék 
ékszerdoboza Dunavecse” címmel, ami voltaképpen egy fejlesztési terv. Ezzel kapcsolatban a 
szervezés folyamatban van. A tervnek három fő része van, az egyik a viziturizmus 
fellendítése, valamint utazási irodáknak ajánlottunk különböző lehetőségeket Dunavecsén, 
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ami a Petőfi emlékhelyekhez kapcsolódik. Ez az a rész, amiből a legkisebb eredményt várjuk. 
Van egy olyan lehetőség, amelyről már többen olvashattak, az pedig a Magyar Zarándokút 
létrehozása. Gyakorlatilag bázispont lesz Dunavecse, március 31.-én Esztergomban 
hivatalosan átadásra kerül az út, az első zarándokcsoport akkor fog elindulni. A tervek 
alapján, 5 éven belül évi tízezer zarándok gyaloglását prognosztizálták. Ami nagyon fontos, 
hogy Dunavecsén zarándokszállás lesz, melynek egyik bázispontja a Bagóvár, a másik a 
megyei intézmény kollégiuma. A következő terv – ami a legnehezebbnek bizonyul – az 
iparfejlesztési intézkedések. Kidolgoztunk egy anyagot, amibe felsoroltuk azokat a helyeket, 
ahová vállalkozásokat, befektetéseket keresünk. Ezt az anyagot számos helyre elküldtük és 
felvettünk cégekkel, szervezetekkel kapcsolatot, akik segítségünkre tudnak lenni. Nagy 
mozgolódást nem tapasztaltunk és a helyzetet nehezíti az is, hogy a Pana Kft. az elmúlt 
időszakban bezárt, ami a településnek nagy érvágás, hiszen az üzemben jelentős létszám 
dolgozott. Az elküldött anyagokra érkezett érdeklődő, de sajnos komoly érdeklődő nem. Az 
egyes területekre irányárat kértek a befektetők, illetve megbízottjai, de azt kell mondanom, 
hogy a kapott irányárak – az én megítélésem alapján – nagyon magasak, amíg ilyen árak 
lesznek Dunavecsén, addig nehéz lesz befektetőt szereznünk. Az önkormányzatnak 
nagyságrendileg 30 hektár földterülete van, de sajnos nem olyan helyen, ami felkeltette volna 
a befektetők érdeklődését. Minden érdeklődőnek megemlítettük ezt a területet, azt is 
említettük, hogy megfelelő ajánlat esetén próbálunk más területet szerezni és akár nagyon 
jutányos áron ezt a területet működő üzem létrehozása érdekében felajánlani. Nagyon nehéz 
ebben előrelépni, de folyamatosan kilincselünk és próbálunk befektetőket keresni.  
 
Még az első időszakban megvizsgáltuk az önkormányzat által fenntartott intézményeket, 
meghatároztuk azt az ideális létszámot, amivel az egyes intézménynek működhetnek. Az 
önkormányzat dolgozói létszáma nem növekedett. Ha mégis úgy látszik az csak részben igaz. 
Az állományi létszám a Polgármesteri Hivatalban csökkent, de találtunk olyan foglalkoztatási 
módot, amivel pénzt takarítunk meg, illetve nem kerül az önkormányzatnak semmibe. Az idei 
évben először megváltozott munkaképességű dolgozókat vettünk fel,  számszerint ötöt. Az 
eddigi években közel 1 millió forintot – fejenként - befizettünk az államnak, mert nem volt 
ilyen munkavállalónk, ezért változtattunk a stratégián, nem fizetjük be az államnak, hanem 
inkább odaadjuk munkabérbe a megváltozott munkaképességű dolgozónak – erre törvényi 
lehetőség van. Igyekeztünk arra törekedni, hogy a foglalkoztatásba bevonjunk olyan 
embereket, akiket nemcsak arra akarunk alkalmazni, hogy utcát söpörjenek, hanem egyéb 
produktív munkát is végezzenek. Tehát több olyan személyt vettünk fel, akit a Munkaügyi 
Központ fizet a benyújtott pályázat alapján. Kettős csoportú közfoglalkoztatást pályáztunk 
meg, az egyik hosszú távú, ami azt jelenti, hogy 6-8 hónapra vettünk fel embereket. Ezek 
azok a szakmával rendelkező dolgozók, akiket nem látunk az utcán, mert a hivatalban, az 
ÖTI-ben, óvodában, INO-ban szakfeladatot látnak el. A másik kategória a rövid-távú 
foglalkoztatottak, akik 3-4 havonta cserélődnek, ők azok, akik a település tisztítását végzik, 
kicsit csökkentett számban.  
 
Évről évre a közmeghallgatáson, illetve a testületi ülésen felmerültek a temetkezéssel 
kapcsolatos problémák. Sikerült a két felekezetet – katolikus és református – 
tárgyalóasztalhoz ültetnünk, ahol a temetkezési díjakról és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási 
díjakról esett szó. Megállapodtunk abban, hogy megpróbáljuk a temetkezési és szolgáltatási 
díjakat közelíteni egymáshoz, hogy a lakosság tájékozott legyen ebben a kérdésben. 
Készítettünk egy összehasonlító táblázatot a két felekezet árairól, ami a jelenlévők számára 
kiosztásra került. Április végén ismét összeül a két egyház és további egyeztetések fognak 
történni, remélhetőleg pontot tudunk tenni az ügy végére. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése 
van, a napirendet követően megteheti a vállalkozók felé.  
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A következő érzékeny téma, és amit én kudarcként éltem meg az a szemétszállítás. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy keressünk másik hulladékszállító céget, illetve próbáljuk 
meg a közbeszerzést kiírni, mivel a jelenlegi szolgáltatóval, mind az árral, mind a 
szolgáltatással problémák voltak, nem voltunk vele megelégedve. A közbeszerzés kiírása után 
derült fény arra, hogy nem vagyunk jogosultak kiírni a közbeszerzést, nem vagyunk 
jogosultak új szolgáltatót keresni. Nem akartunk ebbe belenyugodni, ezért a közbeszerzést 
intéző ügyvédi irodától állásfoglalást kértünk és sajnos azt a választ kaptunk, hogy nem 
írhatunk ki közbeszerzést. Az előzménye az volt, hogy 2005-ben a Közép-Duna vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba Dunavecse belépett és a társulási 
megállapodásban van egy kitétel, hogy amennyiben elérünk egy adott időpontot, a társult 
önkormányzatok új szerződéseket nem köthetnek, ezt a feladatot onnantól kezdve a társulás 
fogja ellátni. A következő gondolatunk az volt, hogy akkor kilépünk a társulásból, ezt 
megtehetjük, viszont 60-70 millió forint összeget kellene akkor fizetnünk. A társulás vezetése 
elmondta, hogy 4 éven belül kb. 60-70 %-os emelés fog történni, amit nem az ő működésük, 
hanem a hulladékgazdálkodási törvény – amit hamarosan el fognak fogadni – fog 
eredményezni. Sajnos ebbe a szituációba csak a nem tetszésünket tudjuk kinyilvánítani – amit 
meg is fogunk tenni. A végleges szállító 2012. január hónaptól lesz, addig az átmeneti 
időszakban a jelenlegi szolgáltató viszi el a hulladékot. 
 
Következő lépésként, habár összegében nem sok, remélem a lakosságnak tetszik a 
Dunamellék újság. Már második alkalommal jelenik meg, először 1200 példányban, most, 
mivel többen jelezték, hogy nem kapták meg, 1600 példányban vitték ki a postaládákba. 
Továbbra is szeretnénk a lakosság számára kéthavonta ingyenesen eljuttatni. Ha véletlenül 
nem jut valakinek, a boltokba a maradék példányok ki lesznek helyezve, onnan elvihetik.  
 
Fontosnak tartom azt, hogy a kommunális adót módosítottuk, én ezt úgy mondom, hogy 
csökkentettük. Több olyan tételt eltöröltünk, mint pl. azokat a szíjparcellákat, amelyek építési 
teleknek voltak minősítve, de nem volt rajta közmű – ezek után az idei évtől már nem kell 
fizetni. Hetven év feletti egyedülállónak csak az adó felét kell megfizetni. Tehát több olyan 
ponton csökkentettük a kommunális adót, ami remélhetőleg érezhető lesz. Azt is el kell 
mondanom, hogy a kommunális adót valamilyen formában fent kell tartani, ez az adó arra 
szolgál, hogy az útjainkat rendbe tartsuk. Nagyságrendileg az éves kommunális adó mértéke 
megegyezik azzal a törlesztő részlettel, amivel a hosszú távú hiteleinket fizetni tudjuk.  
 
Szeretném megjegyezni, hogy a pályázati szabályzatunkat módosítottuk oly módon, hogy egy 
bizonyos összeghatárig – 1 millió forintig - testületi döntés nélkül is beadásra kerülhet a 
pályázat. Nagyobb összegű pályázatoknál a testületi ülésen a képviselő-testület dönt a 
beadásról.  
 
Csapadékvízzel foglalkoztunk, mivel az elmúlt időszakban, főleg a tavalyi évben rengeteg 
csapadékvíz esett. Ebbe bevontunk szakértőt is, meghallgattuk a véleményét és most ott tart 
az ügy, hogy árajánlatokat kérünk a tervezésre. A későbbiek folyamán újra napirendre fog 
kerülni az ügy.  
 
Fontosnak ítélte meg a képviselő-testület, hogy a civil szervezeteket a jövőben is támogassuk. 
Ez több oknál fogva is fontos. Vannak olyan közösségek Dunavecsén, amelyek nagy értéket 
képviselnek, nemcsak azzal, amit alkotnak, hanem közösségként is. Valahova el tudnak járni 
a fiatalok, mert szerveznek nekik programot, valahová az idősek is el tudnak menni, mert őket 
várja az adott társaság, és van olyan is, amelyik a lakosság közérzetét javítja. A tavalyi évhez 
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képest szűkült az anyagi lehetőségünk, ezért 1 millió forinttal kevesebb támogatást tudtunk 
odaítélni a szervezeteknek. A szervezetek nevei a honlapon megtalálhatók. Nagyon örülünk 
azoknak is, akik mostanában jelezték, hogy szeretnének létrehozni olyan közösségeket, 
társaságokat, amelyek a már meglévőekhez tudnának csatlakozni.  
 
Az előbb már említettem terveket, illetve intézkedéseket, párat kiemeltem ezen kívül is, ami 
azt gondolom, hogy nagy odafigyelést igényel. Első helyen a szakrendelő beruházása áll, már 
említettem azokat a problémákat, amikkel szembe kell néznünk, kezelni kell, mert ha az 
építkezés félbeszakad, akkor az egész támogatási összeget vissza kell fizetni. Tájékoztatásul 
szeretném elmondani, hogy az új szárny március végén kerül átadásra, a régi szárny nyár 
közepén kerül átadásra.  
 
Nagyon fontos, mégha nincs elegendő pénz, akkor is az utak helyzetét folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni. Szükségesnek ítéljük meg, hogy a kátyúzás megtörténjen és ahol 
tarthatatlan a helyzet – ahol földút van – ott útalapot apránként elkészítsük. Ennek a határideje 
a március végi testületi ülés, a városgazdálkodási bizottság az elkövetkező napokban fogja 
végignézni a település utcáit. Készülni fog egy kimutatás a kátyúzandó utcákról és azokról az 
utcákról, ahol útalap építésre fog sor kerülni.  
 
Célunk a térfigyelő rendszer kiépítése, mivel nagyon megszaporodtak a betörések az elmúlt 
hónapokban. Ősszel, mikor először beszélgettünk róla, akkor még nem ismertük a nem várt 
többletkiadásokat, amiket a szakrendelő hordoz, akkor még úgy terveztük, hogy megpróbáljuk 
önerőből megvalósítani. Most látszik, hogy erre csekély az esély, viszont azt nem adjuk fel, 
hogy pályázati úton pénzt szerezzünk és megpróbáljuk ezt a térfigyelő rendszert megpályázni.  
 
A másik kellemetlen dolog, hogy ősz végén állatvédők bejelentésére a főállatorvos bezáratta 
az eb-befogó telepet.  Előírt egy olyan építmény felépítését, amit én enyhén túlzásnak tartok. 
Ennek ellenére arra fogunk törekedni, hogy a tavasz folyamán önerőből megépítsük. Az 
átmeneti időszakra kötöttünk megállapodást egy kecskeméti menhellyel az elkóborolt eb 
tartására, 18 ezer forint/kutya díjért. Ezen felül az ebet el is kell szállítanunk. Ez akkora 
összeg, hogy nagyon indokolt, hogy Dunavecsén meg tudjuk oldani. Az első alkalommal 
elkísértem a kutyát, meg kellett állapítanom, hogy a mi telepünk van olyan, mint a kecskeméti 
menhely. Annyi volt a különbség, hogy ott öt fakkal nagyobb volt, de méretre, kialakításra 
olyan volt, mint a miénk.  
 
Az elmúlt években az intézmények karbantartása elmaradt. Úgy döntöttünk, hogy 
megpróbálunk bizonyos karbantartási munkálatokat elvégezni, ebbe tartozik bele az iskola 
festése, az óvoda bizonyos területének renoválása, a bölcsődébe rámpa építése.  
 
A tervek és feladatok utolsó pontjaként el szeretnénk indítani egy mozgalmat, ami nem az 
önkormányzaté lesz, hanem a dunavecseieké. Ezt úgy neveztük el, hogy „Egy nap a városért” 
mozgalom. Remélem, hogy a mozgalomhoz sokan csatlakozni fogunk, és közösen fogunk a 
városért tenni. Nem szeretnék szólni róla, mert a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
részletesen el fogja mondani az ezzel kapcsolatos terveket.   
 
Pár szóval szeretném elmondani, hogy milyen pályázatokat adtunk be eddig. Az első 
sikerélményünk az óvodai tehetséggondozó program volt, a pályázat nyert, a szerződéskötés 
folyamatban van. A pályázat alapján tornaszőnyeget fogunk venni az óvodának és egyéb 
foglalkozások lesznek tartva az ovis gyermekeknek. Hasonló kézműves foglalkozás lesz az 
óvodás és iskolás gyermekeknek, hogy a gyerekek is érezzék, hogy részesei a településnek. 
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Kettő TÁMOP pályázat van, ami döntésre vár, ezek zömében olyan fiatalokat érintő 
programokra, eseményekre vonatkoznak, amikre remélhetőleg sokan jelentkezni fognak. 
Sajnos a rövid-távú foglalkoztatottak igénylik azt, hogy legyen mellettük állandó felügyelet. 
Szeretném, ha ezt a munkakört egy férfi látná el, aki szót ért a munkásokkal, hogy minél 
hatékonyabban és az időt kellőképpen kitöltve végezzék munkájukat. Ez a pályázat elbírálás 
alatt van, reméljük, hogy sikerül. Jelenleg a közfoglalkoztatottaknak van munkavezetőjük, bár 
társadalmi munkába végzi azt. 
 
A jelenlegi képviselő-testület legnagyobb vállalása a KEOP pályázat, ami egy 
épületenergetikai fejlesztést jelent megújuló energiaforrások alkalmazásával. A pályázatot 
március elején beadtuk, nagyon várjuk, hogy a pályázatot elbírálják. Röviden: a sportcsarnok, 
óvoda és az iskola közös fűtési rendszerének kialakításáról van szó, faaprítékos tüzeléssel és 
azoknál az épületeknél, ami jellegében lehetséges külső hőszigeteléssel. Tehát az intézmények 
valamilyen szintű felújítása, nyílászáró csere szerepel ebbe a pályázatba. A pályázati összeg 
nagyságrendje: nettó 230 millió forint. Azért döntött a képviselő-testület arról, hogy beadja, 
mert az energetikai és gépészeti tervezés megkezdésekor energetikai számításokat igényelt a 
pályázat egy tervezőirodától. Számunkra is meglepő, de az a szám jött ki, ha ezt a beruházást 
megcsináljuk, a jelenlegi apríték árakat figyelembe véve kb. egyharmadára, visszaesik az a 
költség, amit idáig gázfűtéssel használtunk. Nagyságrendileg ez 8-10 millió forint volt éves 
szinten, ha ennek a kétharmadát meg tudjuk spórolni, az jelentős.  
 
Köszönöm a figyelmet és várom a kérdéseket. Javaslom, hogy hallgassuk meg a 
Városgazdálkodási Bizottság elnökének az ismertetőjét a meghirdetett programunkra és utána 
fel lehet tenni a kérdéseket. 
 
 
2./ Napirend: 
     „Egy nap a városért” mozgalom meghirdetése 

     Előadó: Vasaji László Arnold a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 
 
Vasaji László Arnold képviselő,  a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Tisztelt Megjelentek! Szeretném megköszönni polgármester úrnak a hosszas, részletes 
beszámolót az elmúlt időszak munkájáról. A képviselő-testület úgy gondolja, hogy 
Dunavecsének nagyobb összefogásra, komoly tervekre és komoly társadalmi összefogásra 
van szüksége ahhoz, hogy ezeket a terveket a mostani nehéz gazdasági, társadalmi és anyagi 
helyzetben - ha nem is mindent, de legalább egy részét - véghez tudjuk vinni és meg tudjuk 
valósítani. Ezért kérek mindenkit arra, ha tájékozódni szeretnének, információra van 
szükségük, akkor azt tegyék hiteles forrásból, legyen az a Dunamellék újság, vagy a 
képviselő-testület bármely tagjának, a polgármester úrnak a megkeresése. Nagyon szeretnék 
mindenkit kérni arra, hogy ne üljenek fel mindenféle kocsmai pletykáknak. Azért teszem ezt, 
mert egy önkormányzatnak, a képviselő-testületnek az életét nagyon meg tudja nehezíteni, 
hogy ha a lakosság rosszul tájékozott és olyan irányba viszik el a közhangulatot, amely sajnos 
káros lehet a település összegészére vonatkozóan. Higgyék el nekem, hogy csökkent 
létszámmal, de dupla lendülettel azon munkálkodunk, hogy a testület olyan felelőlésségteljes 
döntéseket hozzon, ami nem viszi anyagilag nehéz helyzetbe az önkormányzatot, a meglévő 
fix kiadások mellett tudunk fejleszteni és előrelépni is. A polgármester úr által elmondottak 
legfőképpen a testületre, illetve a Polgármesteri Hivatalra jelentenek komoly terheket. Én 
most egy olyan mozgalmat szeretnék meghirdetni, ami egy kis munkát jelentene a lakosság 
számára is. „Egy nap a városért” mozgalom így szól az elnevezés, amely egybehangzóan lett 



 8 

megszavazva a testület ülésén, igazából egy olyan mozgalmat szeretnénk elindítani, amelybe 
a település lakóinak az érdekét felkeltenénk, hogy van egy városunk, amit szebbé, jobbá lehet 
tenni. A mozgalommal szeretnénk feltárni azokat a közterületeket, parkokat, játszótereket, 
amelyek nem a városközpont részét alkotják, hanem inkább a lakóövezet részén, perifériáján 
helyezkednek el. Szeretnénk ezt a mozgalmat úgy kialakítani, hogy mindenki megtalálja 
benne azt a kis városrészt, amelyet szebbé, jobbá lehet tenni. Senki se gondoljon itt nagy 
fejlesztésekre, ez mind önerőből, képviselői, lakossági adakozásból valósulna meg és a 
településnek egy-egy pontját szeretnénk élhetőbbé, kulturáltabbá tenni. Kettő célunk van vele, 
egyrészt a példamutatás, hogy összefogással, rendbe lehet hozni azt a kis területet, másrészt a 
társadalmi munkának a megkopott és megfeslett mondanivalójának az újraélesztése. A 
társadalmi munka április 16.-án, reggel 8 órakor kezdődne, eligazítással. Terveink szerint 6-8 
helyszínre, külön csoportokba mindenki elvonulna, elvégezné a feladatát és délután 1 és 2 óra 
között a főtéren egy közös ebédet elfogyasztanánk, megvitatnánk a további teendőket. A 
helyszínekhez mondanék neveket is, azért teszem ezt, hogy kötődjön egy-egy településrész 
képviselőkhöz. A hölgyekkel még nem beszéltem meg, de nekik is meg lesz a saját feladatuk. 
Április elején mindenki fog szórólapot kapni, amelyen rajta lesznek a helyszínek, az 
elvégzendő feladatok és a kapcsolattartó elérhetősége is. A helyszínek a következők: Kovács 
Péter alpolgármester úr vállalása szerint a Club7 előtt lévő teret, a művelődési házig tennék 
rendbe. Ez történne szemétszedéssel, virágágyás kialakításával. A második helyszín: Banyári 
István képviselő úr vállalása szerint a Hunyadi utca előtti játszótér rendbetétele, festése lenne. 
A harmadik helyszín: Vass Imre bizottsági tag vállalása szerint a Liszt F. téren 
tevékenykedne. A negyedik helyszín: Aranyi János Gábor képviselő vállalása szerint az 
Alkotmány utca és a Sallai utca végén lévő játszóteret és környékét raknák rendbe. Az ötödik 
helyszín: Tóth József bizottsági tag vállalása szerint a Vasút utca és környékének 
rendbetételét vállalta. Hatodik helyszínként jómagam szeretném a Trianoni emlékmű és 
környékétől a Stílus élelmiszer boltig a Fő út két oldalát virágosítani. Aki ebbe a mozgalomba 
részt szeretne venni minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy egy létszámmal 
tudjunk kalkulálni. Aki esetleg az ételek megfőzésével, itallal, süteménnyel  szeretne 
kedveskedni a dolgozóknak, vegye fel velünk a kapcsolatot. Annyi kérésem volna, hogy 
érdeklődjenek nyugodtan a társadalmi munkáról a képviselő társaktól, polgármester úrtól. 
Reméljük, hogy társadalmilag támogatva, a települést összefogva meg tudjuk valósítani ezt a 
mozgalmat és egy jó napnak nézünk elébe.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Köszönöm képviselő-társamnak a mozgalom ismertetését. Felkérem a jelenlevőket, ha 
kérdésük van az elhangzottakhoz azt bátran, tegyék meg. 
 
Ruzsnyák Zoltán dunavecsei lakos 
Hiányolom azokat a személyeket, akik kapják a segélyeket, miért nem jött el egy sem a 
közmeghallgatásra? Azoknak kellene azt mondani, hogy hölgyem, uram bejössz és 
megcsinálod.  
 
Bolyó István dunavecsei lakos 
Az Alkony utcában lakom, és ha esik az eső csak gumicsizmával lehet közlekedni, az esővíz 
egészen a bejárati ajtóig bejön. Az előző közmeghallgatáson is említettem, de azóta sem 
történt semmi. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ígérem, hogy ki fogunk menni és megnézzük, keresünk megoldást. Készülni fog egy komplett 
csapadékvíz elvezetési terv a településre.  
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Nagy Istvánné dunavecsei lakos 
Hasonló problémám van nekem is, az Alkotmány utca és a Szív utca kereszteződésénél 
lakom, eső alkalmával bejön a víz az udvarba, a házunk szuterénje vizes. A másik kérdésem, 
hogy az udvarba összegyűjtött szemetet hová lehetne elszállítani? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én ezt megnéztem, mikor tetszett nekem szólni és az a probléma, hogy az utca másik végén 
lakó előtti árkot ki kellene kotorni, mert olyan kicsi, hogy nem tudja elszívni a vizet. A másik 
probléma, hogy meg van süllyedve az úttest. A másik kérdésére elmondom, hogy lomtalanítás 
április végén lesz, ha olyan hulladék gyűlt össze, ami elszállítható, akkor azt a szolgáltató 
elszállítja. Ha nagyobb mennyiségű hulladék van, akkor csak konténert lehet rendelni annak 
elszállítására.  
 
Kiss Ilona dunavecsei lakos 
A Honvéd utcában lévő üres telek borzasztó szemetessé vált, teledobálják a lakosok 
mindenféle szeméttel, építési törmelékkel.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A telek magántulajdonban van, annyit tudunk tenni, hogy felszólítjuk a rendbetételre.  
 
Kiss Ilona dunavecsei lakos 
Kerékpárral a Petőfi Sándor utcán közlekedek és azt tapasztaltam, hogy gyerekek eldobálják 
az általuk megevett étel papírját, ezért megkérném a pedagógusokat, hogy szóljanak a 
gyerekeknek, hogy ezt ne tegyék. A másik felvetésem az, hogy jó lenne, ha a felújított 
szakrendelőben is lenne terápiás kezelés, hogy ne kelljen Kiskunhalasra 10 napra befeküdni, 
vagy máshová elmenni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Fizikoterápia lesz az új szakrendelések között, valamint olyan terápiák, amelyeket az OEP 
támogat. A minimum feltételhez szükséges minden műszerrel rendelkezni fog, ami ebbe a 
kategóriába tartozó legkorszerűbb egészségügyi intézménynél lennie kell.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
El szeretném mondani, hogy a közmunkások közül van, akik az utcákat járva szemetet 
szednek egy kukába. Remélhetőleg többen is találkoztak már velük.  
 
Ruzsnyák Zoltán dunavecsei lakos 
Szeretném elmondani, hogy én még normális, dolgos embereket nem láttam a közmunkások 
között. Én megtudom mutatni, hogyan kell dolgozni, reggel jelentkezni fogok és munkába 
állok egy napra. Aki nem úgy dolgozik, el fogom zavarni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ezek az emberek évek óta nem dolgoznak, meg kell őket próbálni ismét munkára szoktatni. A 
segítséget elfogadjuk, reggel 8 órakor kezdenek dolgozni a közmunkások.  
  
Fehér Zoltán János dunavecsei lakos 
Elhangzott, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyek elhagyatottan állnak, csak a szemét és a 
gyom növekedik rajta. Kérdésem, hogy nem lehet ezeket, a területeket megvásárolni és 
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mintakerteket kialakítani rajtuk, ezáltal megismertetve az önellátást azokkal, akik ebből 
kiestek, pl. a közmunkásokkal? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az ötlet jó, a telekvásárlással viszont az a probléma, hogy drága. Elhangzott, hogy a Nyár 
utcában van egy ház, ami félig össze van dőlve, a tulajdonos  már fel lett szólítva, azóta sem 
tett semmit, ezért ismételten fel fogjuk szólítani.  
 
Mészáros Gábor dunavecsei lakos 
Kérdésem, hogy a városközponton kívüli szemetet ki fogja összeszedni, illetve elszállításra 
kerül-e? A Petőfi fa környékén lévő földeken rengeteg szemetet, állati tetemeket, belső 
részeket raktak le illegálisan, zsákokban.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Erről a problémáról tudunk, a régi dögkút környékén a szemetet a mai napon szedték össze a 
közmunkások. Azt a felajánlást kaptuk, ha ezt megtesszük, akkor a Mezőgazdasági Zrt. 
elszállítja. Ha valaki tapasztalt olyat, hogy illegálisan szemetet rak le, kérem, hogy jelezze a 
hivatalba és ki fogjuk küldeni a megfelelő szakembert, hogy ezeket az illegális 
szemétlerakókat minél hamarabb megszűntessük, illetve megfogjuk a szemetelőt. 
 
Polgármester úr megkérdezi a jelenlévőktől, hogy van-e még kérdésük, észrevételük? 
 
További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el, ezért Polgármester úr megköszönte a 

részvételt és ezúton sok szeretettel meghívja mindannyiukat a Március Idusa 

rendezvénysorozatra. Mindenkinek szép estét kívánt és az ülést bezárta.  

 
 

Kmft. 
 
 

     Kovács Éva                 Vörös Sándor 
          távollevő jegyző helyett                                                           polgármester 
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