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Vörös Sándor polgármester úr 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. A jegyzőkönyvet Matula Jánosné képviselő asszony és 
Vasaji László Arnold képviselő úr hitelesítik. Napirendi pont változtatást szeretnék kérni, 
javaslom, hogy a 4. napirendi pontot legelőször tárgyaljuk meg a meghívott vendég kérésére, 
a sorszámozás ennek megfelelő változtatásával. Továbbá a 7. g. ponttal egészíteném ki  a 
napirendet, melynek címe Egészségügyi ellátást érintő egyéb ügyek.   
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül a 
módosítást elfogadták. 
 

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

intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről 
3.) Tájékoztató az Általános Iskola helyzetéről, az osztályok szerkezetéről a   

hatályos jogszabályok tükrében. 
4.) Éves összegzés az előző év beszerzéseiről 
5.) Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról. 
6.) Tájékoztató a Dunanett Kft. által végzett hulladékszállítással kapcsolatos 
     tevékenységről 



 2 

            a) Javaslat a 2012. évi szemétszállítási díjtételről szóló rendelet  
                             módosítására 

7.) Egyéb ügyek 
       a) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására 
       b) Javaslat a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetére 
       c) Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartására 
       d) Javaslat az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 
                             a kistérségben című pályázat benyújtására 
                        e) Szennyvíz rákötéssel kapcsolatos jogi háttér feltérképezése 
                             f) Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/2 – Óvodafejlesztés című pályázat  
                                 benyújtására  
       g)  Egészségügyi ellátást érintő egyéb ügyek 
 
 
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 
 
 
I. Napirend: 
   Kunszentmiklós Városi Rendőrkapitányság  
   Vezetőjének beszámolója a kistérség és Dunavecse közbiztonságának helyzetéről 
   Előadó:  Bóbis Attila r. százados  
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Felkérem a rendőr százados urat, hogy a beszámolóval kapcsolatos kiegészítést tegye meg.  
 
Bóbis Attila Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság r. százados 
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! Nagy tisztelettel 
köszöntöm Önöket a rendőrkapitányság képviseletében. Kapitányságvezető úr szabadságát 
tölti, ezért próbálom őt helyettesíteni és röviden összefoglalni, magyarázni a munkánkat, 
érthetővé tenni és a képviselő-testület elé tárni. Gondolom, hogy mindenkinek szemet szúrt a 
bűncselekmények alakulásának száma 2010-2011. év között. 2010. évben 61-ről 106-ra 
emelkedett az ismertté vált bűncselekmények száma. Próbálom érthetővé tenni ennek az okát. 
Nagyon sok bűnelkövetőt sikerült tavaly megfognunk. Az elfogott bűnelkövetők az előzetes 
letartóztatást - őrizetbe vétel után - rosszul viselik, megszoktak ott törni, és feltáró 
vallomásokat szoktak tenni. Egyik ilyen esetben sikerült egy lakásbetörés során elfognunk 
egy utazó bűnözőt, akinek 32 lakásbetörés íródott a számlájára. Dunavecsére ez a sorozatos 
lakásbetörés nagyon rányomta a bélyegét. Kollegáimat dicsérve voltak, akik szabadidejüket 
felhasználva saját autóval jöttek és éjszaka figyeltek, annyira el akarták fogni ezt az elkövetői 
kört, ami végül sikerült.  A helyi elkövetői kör nagyon minimális. Azon bűncselekményeket, 
amelyek nagy felháborodást keltenek átutazó bűnözők követik el. A Pentele hídon át jön a 
Dunántúlról a veszedelem.  A bűnözők kifigyelik azt, hol lehet garázdaságot elkövetni. A 
menekülési útvonaluk autópályán és gyorsforgalmi úton, hídon keresztül történik, szinte már 
követhetetlen a mozgásuk. Utazó bűnözők elkövettek a Végvár Kft. sérelmére egy 
bűncselekményt, fél Dunántúlon keresztül lettek üldözve, mire meg lettek fogva. Helyi 
elkövetői kör a sportpálya, Mini ABC, tápbolt ellen követtek el bűncselekményt. Az egyik 
elkövető a körmendi Rendőr Szakközépiskola tanulója volt, javaslatunkra megszüntették a 
tanulói jogviszonyát.  
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Sajnos városukat sem kerüli el a kábítószer veszélye. Tavaly augusztusban volt egy 
nagyarányú ügyünk, amikor is terjesztői és fogyasztói hálózatot sikerült felgöngyölíteni. 
Ebben a magyar rendőrségnek és a magyar jogalkotóknak szerintem még bőven van mit 
tenniük, mert sajnos nem tartunk még ott, hogy kellőképpen felhívnák a figyelmet a 
kábítószer veszélyeire. A fiatal felnőtt korosztály a szórakozóhelyen, az alkohol tartalmú ital 
helyett, kábítószert vásárol, mert kevesebbe kerül. Kábítószerhez nagyon könnyen hozzá lehet 
jutni egyötöde, egytizede áron tud boldog lenni „egy éjszakára” mintha ugyanezt enyhébb 
alkohol tartalmú szerekkel érné el. Úgy gondolom, hogy ebben is van mit tennünk, el kell 
mondanom, hogy ebben Dunavecse sem kivétel, terjesztők és fogyasztók is nem kis 
létszámmal buktak le, Dunaújvárosból nem egy elkövetőt sikerült elfognunk. Megjelent a 
fiatal korosztályban egy olyan kör, akik rendszeresen bűncselekményeket követnek el. Nem 
sok személyről van szó, - gondolom, hogy az itt ülők ismerik is őket – sikerült eljárás alá 
vonni az elkövetőket. Sokkal nehezebb a fejlődésüket megfelelő mederbe terelni, próbáljuk a 
gyermekvédelmi hatóság felé, vagy pedig fiatalkorúak börtöne, nevelőintézetek felé irányítani 
őket.  
Egy autólopás felderítésével tartozom Dunavecsének ebben az évben, örömmel jelenthetem, 
hogy a kollégáim ma jelentették, - nem akarom elkiabálni – valószínű az ügyben áttörés van, 
az elkövetői szálak 150-200 km-re vezetnek, nagyon biztató eredmények vannak. 
Tapasztalatunk alapján Romániából érkező - vendégmunkások, vállalkozók, stb. – személyek 
létszáma csökkenő tendenciát mutat a mi tapasztalatunk alapján. A 2009-2010.-es évekre 
jellemző magas létszám már nem jellemző. Akik itt maradtak nagyon brutális bűncselekményt 
követtek el 2012. év I. negyedévében. Több ember éjszaka, felfegyverkezve, csoportosan 
berontott egy házba – ahol szintén román állampolgárok laktak – és onnan erőszakkal egy 
hölgyet elvittek. Ebben az ügyben 1 főnek a letartoztatása van folyamatban, illetve egy főnek 
a körözése van kiadva. Erre a két tendenciára szerettem volna felhívni a figyelmet.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Első kérdésem az évek óta beígért rendőrállomás kérdésköre, illetve mikor lesz Dunavecsén 
megfelelő helyi rendőr? Tavalyi évben ígéretet kaptunk, hogy áprilisra ez megoldódik, de 
nem oldódott meg. Azt gondolom, hogy a környező összes településnek ilyen problémája 
nincsen. Úgy gondolom, hogy Dunavecse, mint a térség egyik városa megérdemelné azt, hogy 
saját rendőre legyen.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Nagyon rossz látni, hogy a közlekedési ellenőrzések 90 %-a azért történik, hogy van-e 
elsősegélynyújtó csomag vagy nincs, a 10 %-a azért mert rosszarcú emberek ülnek az autóba. 
Ha pld. 50-50 %-ban történne az ellenőrzés, akkor ez nem tűnne úgy fel. Ez csak egy 
észrevétel volt.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A beszámolót és a levont következtetőt jónak tartom, az okoknak a földerítése és a részbeni 
megoldások felvázolását hiányolom. Tudom, hogy a bűnözés sohasem fog megszűnni – olyan 
rendszer, rendőrség, önkormányzat nem lesz, aki ezt meg tudná szűntetni. A településünkre 
kellene minimum körzeti megbízotti iroda, 10-12 fő rendőrrel. Felajánlottunk – korábban -  
egy rendőrőrsöt, úgy, hogy az iroda rezsiköltségét is mi fizettük volna, az engedélyt is 
megkaptuk, csak valahogy nem lett belőle semmi. Dunavecse az egyetlen, ahol nincs 
rendőrőrs. Bárki ezt a tényt ki tudja figyelni, napok mennek el úgy, hogy Dunavecsén nincs 
rendőr. Ha nincs 24 órában sétáló, járőröző rendőr, akkor a közlekedők nem annyira tartják be 
a szabályokat. Az embert az bosszantja leginkább, hogy elmondja az ötleteit, ígéretet kap, de 
évekig nem történik semmi. A múlt évben a megyei önkormányzat közgyűlésének az elnöke 
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is jelen volt az ülésen, amikor elmondtam, hogy van egy törvénymódosítási javaslatom a 
színesfémhulladék tolvajok ellen, meggyőződésem, hogy a mostani bűnözés 10 %-át 
visszaszorította volna. Kérte a Kapitány úr, hogy küldjem el a javaslatomat, amit meg is 
tettem, de nem történt semmi. Azóta is virágzik a színesfémlopás. 
 
A gyermekbűnözéssel kapcsolatban az a véleményem, a törvénysértő gyerekeknek van apjuk 
és anyjuk, akiket lehetne büntetni. Egyből jobban oda fog figyelni a gyerekére. Az a baj, hogy 
sok gyerek az utcán nő fel. Sajnos én nem tudom elmondani, Önök a rendőrök, próbálják 
rábeszélni vagy egy országgyűlési képviselőt, vagy a belügyminisztert, hogy nyújtson be 
törvényjavaslatot. Megoldás van, ami jelentősen csökkentené az elkövetők számát. 
Hangsúlyozom, hogy nem a rendőrökkel van a baj, két ember nem tud egy ekkora várost az 
ellenőrzése alatt tartani.  
 
Bóbis Attila Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendőr százados 
A felvetések között volt a körzeti megbízott kérdése, mellyel maximálisan egyetértek. Tavaly 
kettő fő beadta jelentkezését, de az utolsó hónapban vissza is mondták azt. Nálamnál 
dühösebb ember nem nagyon volt akkor, mert szinte biztosra vettem, hogy egy hónapot kell 
várni és Dunavecsét kipipálhatjuk ebben az ügyben.  Rutinos, talpraesett kollegákról van szó, 
akiket nem kellett volna képezni. Én annak a híve vagyok, hogy a lakóhelyen legyen rendőr, 
mert a lakókat ők ismerik, tudják a szokásokat. Ne jöjjön ide másik megyéből más 
mentalitású, felfogású ember, itt becsületes mezőgazdaságból élő emberek vannak, innen kell, 
hogy a rendőröket kineveljék. Jelen pillanatban, ebben a térségben körzeti megbízotti csoport 
Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag, Dunaegyháza területén működik. Itt van összesen 3 
körzeti megbízott és 3 járőr – ami sajnos kevés. Erre a térségre 12 fő kellene, nem kell 
rendőrőrsnek hívni, hívjuk rendőrállomásnak, de én abba is beleegyeznék, hogy körzeti 
megbízotti csoport, csak legyen itt rendőr. Azon vagyunk, de a mai állás szerint az 
állománytábla módosítására az esélyeink vajmi kevesek. Járőr státusz egy sincs Dunavecsén, 
három járőr státuszt más települések terhére tettünk át. Azon vagyunk, hogy feltöltsük az 
állományt. Térségünkben rendőr nagyon kevés akar jönni, nem vonzó a rendőri hivatás, 2006. 
év óta még kevésbé vonzó. Minden olyan kedvezményt megvontak a rendőrségtől, ami miatt 
korábban vonzó volt a rendőri pálya. Beindítottunk egy középiskolai, rendészeti képzést 
Kunszentmiklóson – van dunavecsei tanulója is – akik mennek 1-2 éves rendőriskolákba. Ő 
közülük próbálunk majd a későbbiek folyamán visszavezényelni. Amiért nem akarnak ide 
jönni a fiatal rendőrök az-az, hogy városhoz vannak hozzászokva, el tudnak menni szolgálat 
után szórakozni, drága autókkal járnak, stb… Mivel mi helyi szervezetek vagyunk, nálunk a 
fizetések a legalacsonyabbak, már egy magasabb szintű szervnek, akár egy készenléti 
rendőrségnek (pld. Kiskunhalas) a dolgozója, keres annyit, mint nálunk egy vezető. Nem 
beszélve arról, hogy egy terrorelhárító központnál egy fiatal őrmester, annyit kap, mint én a 
15 éves szolgálati múltammal osztályvezetőként. Ez lenne az a vonal, hogy a saját 
embereinkből szeretnénk kinevelni a körzeti megbízottakat. A pályázatunk folyamatosan ki 
van írva, ezúton szeretném a képviselő-testület és a Polgármester úr segítségét, mert itt 
minden segítséget megkaptunk. Ha helyszínben gondolkodnék biztosan Dunavecsére jönnék 
körzeti megbízottnak.  
 
A kiskunhalasi kérdést minden képviselő-testülettől megkapjuk teljes jogosan. Sajnos a 
kiskunhalasi rendőrök nem figyelmeztetnek, hanem egyből büntetnek. Én mindig próbálom 
letagadni, hogy nem kell nekünk segítség, valamikor nem is tudunk róla, hogy itt vannak, 
csak már akkor, amikor jönnek az állampolgári panaszok. Ha bármiféle panasz van, jusson el 
hozzánk, majd mi tolmácsoljuk feléjük. A médiában mindenki hallott az elsősegélynyújtó 
csomag ellenőrzésével kapcsolatos bírságokról, kiderült országos szinten, hogy egy hónapban 
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országosan 36 db szabálysértés miatt szabtak ki büntetést. Az összes szabálysértést egyetlen 
kollega csinálta, annak a rendőrnek, a parancsnokának kellene elgondolkodnia, hogy mi a 
fontosabb. Mennyire a lakosok biztonságérzetét szolgálja, ha az egységcsomag miatt büntetik 
őket – egyáltalán nem.  
Az alpolgármester úr által elmondottakkal maximálisan egyetértek. Ezeket, a problémákat mi 
is próbáljuk megfelelő köntösbe csomagolva, szakmai oldalról megindokolva elfogadtatni. 
Legutóbb a tegnapi nap folyamán küldtem a megyei főkapitány úr felé, a Pentele-híd áldásos 
tevékenysége miatt egy tanulmányt, amit évente le szoktam adni min. kétszer. Mindig teszek 
hozzá valamit, hátha feljut rajta keresztül a Minisztériumig, a mi óhajunk.  
A rendőrőrs felvetéséhez megint visszakanyarodnék, legelőször ugyanis rendőrök kellenek. 
Nagyon meg van kötve a kezünk, példa erre, hogy találtunk a múlt nyáron Kunszentmiklóson 
egy 13 éves leánygyermeket, aki miniszoknyában, szakadt ruházatban és kábult állapotban 
volt. Elvittük orvoshoz, aki megállapította, hogy kábítószer, alkohol van a szervezetében. Az 
orvosi ellátást követően hazavittük, átadtuk a szülőnek. A szülő meg volt sértődve, 
panaszlevél érkezett ellenünk, valamint elmarasztaltak, hogy ezt hogyan és mi módon 
gondoltuk. Mi biztonsági intézkedés keretében próbáltuk hazavinni. Azt gondolom, hogy itt a 
szülők fejében kellene első körben rendet rakni. Azzal is egyetértek, hogy ha a fiatalkorú 
gyermek követ el valamit, akkor a szülőt kellene felelősségre vonni. 
Egyébként az új szabálysértési törvényben van elmozdulás, mégpedig az, hogy a 
fiatalkorúakat is lehet helyszínen bírságolni. Az ottani helyszíni bírságot a szülőnek kell 30 
napon belül befizetni.  Ha a bírságot a szülő 30 napon belül nem fizeti meg, akkor a 
fiatalkorút be lehet zárni. Ami kérdéseket kaptam, próbáltam választ adni. Esetleg, akinek 
nem volt kielégítő a válasz, akkor Kapitány úr fogja írásban megválaszolni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Kérdésem, hogy az önkormányzat kinek és milyen beadványt nyújtson be, hogy a 
kapitányságnak az elképzeléseit támogassuk. Más irányból, pld. országgyűlési képviselőn 
valami konkrét dolgot beadni. Mi erről a javaslata? 
 
Bóbis Attila helyettes Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendőr százados 
A képviselő-testület politikai úton is beadvánnyal élhet, a rendőrség beleegyezése, 
megkeresése nélkül. De ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy szükséges lenne, akkor lehet 
rajtunk keresztül is, mi is el fogjuk juttatni a megfelelő helyre. 
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Kérdésem, hogy melyik a célravezetőbb? 
 
Bóbis Attila Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendőr százados 
A szakmai oldal lenne a célravezetőbb, melyhez társulna a képviselő-testületi szándék, mely 
biztosan erősítené a mi elképzeléseinket.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Mindenképpen támogatnék egy ilyen beadványt.  
 
Banyári István képviselő úr 
Kérdésem, hogy az állománytábla teljesen fel van töltve? 
 
Bóbis Attila Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendőr százados 
Van hiányunk, az elmúlt évhez képest a legkevesebb hiányunk 2011-2012-ben volt, de így is 
tudnánk rendőröket a mi állománytáblánk terhére feltölteni.  
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Banyári István képviselő úr 
Úgy tudom, hogy van dunavecsei, aki járőr státuszban van, kérdésem, hogy nincs meg az 
iskolai végzettsége, vagy nem akar körzeti megbízott lenni.  
 
Bóbis Attila Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendőr százados 
Az iskolai végzettséghez szaktanfolyam elvégzése szükséges, valamint megfelelő szakmai 
rutinnak a megszerzése.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt gondolom, hogy tartalmában, mélységében nagyon jó volt a beszámoló, ezért fogadjuk el. 
Javaslom továbbá, hogy hasonló beadványt, mint a tavalyi évben a Kmb-s munkacsoport 
létszámával kapcsolatban megfogalmaztam két héten belül jutassunk el a rendőrség irányába, 
hogy ők azt felettes szervhez továbbítsák.  
 
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: 
 
89/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
Rendőrség beszámolója 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a Kunszentmiklósi Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének – „A 
kistérség és Dunavecse közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját” elfogadja. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri a Vörös Sándor polgármester urat, hogy levélben keresse meg 
a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságot a dunavecsei központú KMB-s munkacsoport 
felállításának érdekében.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Mayer József Rendőrkapitányság Vezetője Kunszentmiklós 
- Vörös Sándor polgármester Dunavecse 
- Nagy Erzsébet aljegyző Dunavecse 
 
 
2. 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 
Három lejárt határidejű határozatunk van, amelyről nem kívánok bővebben szólni, mert a 7. 
napirend keretében a 7.a., 7.d. és 7.e. pontoknál tárgyaljuk meg azokat.  
 
A két ülés közötti eseményekről engedjétek meg, hogy pár szót szóljak: 
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- Pályázati tájékoztatón vettem részt Kecskeméten, aminek eredményeként lesz már olyan 
pályázat, aminek beadásáról dönthetünk is.  
- A bölcsőde pályázattal kapcsolatban úgy gondolom, hogy a pályázat mérete indokolttá teszi 
- a szakrendelő beruházásához hasonlóan – hogy a következő testületi ülésektől kezdve, 
minden testületi ülésen tűzzük napirendre. Korábban már beszéltünk róla, hogy az építéssel 
kapcsolatos nyomon követést, felülvizsgálatot ugyancsak az Alpolgármester úr végezné 
hasonlóan, mint a rendelőnél. A bölcsőde pályázatával kapcsolatosan voltak olyan lépések, 
amelyeket meg kellett tenni. Az építési hatóság úgy nyilatkozott, hogy nem ad építési 
engedélyt mindaddig, míg a sétány helyzetét nem tisztázzuk. A sétány a földhivatali 
térképeken nem szerepel. A földhivataltól kaptam földmérőt, aki megrajzolja. A rajzok a múlt 
héten elkészültek, a mai nap el lett postázva a Műemlékvédelmi hivatalnak. A 
kunszentmiklósi földhivatalnál záradékolták a tervet, tehát megfelelő.  A helyzetet bonyolítja 
az, hogy műemléki környezetben van. A másik érdekesség, hogy a sétány közös tulajdonban 
van, egyik része önkormányzati tulajdonban van, másik része a Református Egyházközség 
tulajdonában van. A Református Egyházközség lelkipásztorával beszéltem, aki nem zárkózott 
el semmiféle megoldás elől, támogatólag alá is írta a papírt, ami a Műemlékvédelmi 
hivatalnak kellett. Ez mellett a szakhatósági egyeztetések is folyamatban vannak. Nyár elején 
lesznek a szükséges közbeszerzések, ezért a bíráló bizottságot meg kell határoznunk. Úgy 
gondolom, hogy június hónapban meg kell határoznunk közösen.  
- A Zarándokúttal kapcsolatban a pályázat benyújtásáról döntöttünk már korábban. 
Anyaggyűjtés céljából Rideg László a megyei közgyűlés alelnöke volt itt, megnéztük a főteret 
és fényképeket készített, amit a pályázathoz becsatoltak.  
- A település turisztikájának ösztönzésével kapcsolatban kettő olyan esemény történt, ami a 
napokban volt. Tegnap, illetve tegnapelőtti napon a DunaTV egyik műsorkészítő stábja 
Dunavecsén forgatott, várhatón július végén kerül Dunavecse adásba. A felvételen a Duna 
partot, illetve helyi ételek elkészítését filmezték. Ezen kívül a Klub rádió érdeklődött és egy 
20 perces lehetőséget kaptam, hogy a nyári programokról mondjak egy pár szót, így a Hídi 
fesztiválról beszéltem.  
- Kistérségi ülés volt, amibe jelentős döntés született, mégpedig az, hogy az eddigi 
hivatalvezető június 1-jétől nem végzi a tevékenységet, mivel szülési szabadságra megy. 
Ideiglenesen 2012. december 31.-ig a jelenlegi gazdasági vezető látja el a funkciót, azért, mert 
2013. január 1-jétől a kistérség elvileg nem létezik.  
- A helyi védelmi bizottság ülésén vettem részt Kunszentmiklóson, ahol rövid tájékoztatást 
kaptunk a polgári védelem és az egyéb védelmi feladatokkal kapcsolatos átszervezésről.  
- Folytatódott a külgazdasági hivatalban a vállalkozóbarát önkormányzatok felkészítése.  
- Központi ügyelettel kapcsolatban egyeztetést kért a Tassi önkormányzat, így egy hármas 
megbeszélést tartottunk Tass, Szalkszentmárton és Dunavecse település részvételével. 
Apostag község ezen a megbeszélésen nem vett részt, mert úgy nyilatkozott, hogy a testület 
elé került anyagot maradéktalanul elfogadja. A megbeszélésen a gazdasági csoportvezető vett 
részt, az összes nyitott kérdést tisztáztuk. 
- A kutyakérdéssel kapcsolatban befogást eszközöltünk a múlt héten. A képviselő-testület 
kérése az volt, hogy kezdeményezzünk ezzel kapcsolatban tárgyalásokat a megyei 
főállatorvosnál. A kérést megírtuk, viszont ezzel kapcsolatban nem érkezett még válasz. 
Viszont ezen a megbeszélésen, ahol a környező önkormányzatok képviselői részt vettek, ők is 
jelezték, hogy nem biztos, hogy elzárkóznának az elől, hogy újra hasonlót, mint régen 
üzemeltetnénk, Dunavecsén.  
- A járdaépítés támogatásával kapcsolatban megtörténtek a felmérések, elkészült a lista. A 
beérkezett kérelmeket az építészeti tanácsadó végignézte és a technológiai paramétert 
megadta hozzá.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Kérdésem, mikor az értesítések kimennek a járdaépítési támogatással kapcsolatban, kössük ki, 
hogy használni is kötelező.  Azért mondom ezt, mert ahol járda van, ott is a gyalogosok az 
úttesten közlekednek. A véleményem az, hogy olyanra pénzt nem adok, amit nem használnak.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
A lakosok nem lettek felszólítva a fanyírásra, ezért a lakosok nem tudják használni a járdák 
egy részét. A másik dolog, hogy az eb-befogadó telepet is ki kellene takarítani, voltam kint 
ismét, és tapasztaltam, hogy még mindig nagyon gyomos.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
A kistérség jövőbeli működésével kapcsolatban lehet-e már valamit tudni. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Még pontosan nem lehet tudni. Egyébként május 14-én a Parlamentben elfogadtak egy 
törvényt, ami a járásokkal, illetve a közigazgatás átszervezésével kapcsolatos. Több 
adatfelmérés, illetve adatgyűjtés volt, azzal kapcsolatosan, hogy milyen tárgyi eszközöket és 
személyi feltételeket használunk ahhoz, hogy az államigazgatási feladatainkat ellássuk. 
Azokat az eszközöket, amelyek államigazgatási feladatot látnak el, azt át kell majd adnunk a 
2013-as működéshez. A törvény tartalmával még ismerkedünk, olyan mértékű felmérés volt, 
hogy meg kellett adni, hogy adott kollega hány százalékát végzi az önkormányzati, illetve 
államigazgatási feladatnak.  
 
Polgármester úr felsorolva a tájékoztatót a két ülés között történt eseményekre, kérte, hogy 
azt a testület fogadja el. 
 
A képviselő-testület tagjai polgármester úr tájékoztatását 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat 
és határozathozatal nélkül tudomásul vették.  
 
  
3. Napirend: 
    Tájékoztató az Általános Iskola helyzetéről, az osztályok szerkezetéről a hatályos 
    jogszabályok tükrében. 
    Előadó: Zádoriné Squor Mária Petőfi Sándor Általános iskola igazgatója  
    Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javasolnám, hogy a napirendet napoljuk el, mivel a Kormányhivataltól a tegnapi nap érkezett 
meg a tájékoztatójuk, ami tartalmában nem hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy döntést 
tudjunk hozni. Ehhez az iskolának a kimunkált terveire is szükség van.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a napirend 
elnapolásával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
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90/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
„Tájékoztató az Általános Iskola helyzetéről, 
az osztályok szerkezetéről a hatályos 
jogszabályok tükrében” című napirend 
elnapolása 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a „Tájékoztató 
az Általános Iskola helyzetéről, az osztályok szerkezetéről a hatályos jogszabályok tükrében” 
című napirendet a következő ülésre elnapolja. 
Határidő: 2012. június 27. 
Felelős: Vörös Sándor polgármester 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
 
 
4./ Napirend: 
      Éves összegzés az előző év beszerzése 
      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 javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A hétfői ülésen megtárgyaltuk a tájékoztatót, a kimutatás alapján az előző évben elég szép 
összeg volt a felhalmozási kiadás összege, ennek java része a szakrendelő beruházásával, 
felújításával kapcsolatos beszerzések voltak. Emellett útfelújításra, kisebb gépek beszerzésére 
is sor került. A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? 
  
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatót 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül tudomásul vették.  
 
 
5./ Napirend: 
    Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról 
    Előadó: KESZI vezetője Nagy Erzsébet aljegyző 
    Tárgyalja: Oktatási és Szociális Bizottság 

 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, a KESZI részéről a tájékoztatást 
megkapta a bizottság, felkérem az elnök asszonyt, hogy röviden foglalja össze a bizottság  
javaslatát. 
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Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A gyermekvédelmi rendszer településünkön való ellátásáról megkaptuk a beszámolókat, 
melyeket a bizottság elfogadásra javasol. A bizottság kéri, hogy a jövőre vonatkozóan a 
KESZI és a jegyzői értékelést egyszerre, április vagy május hónapban tárgyaljuk. Idén 
januárban számolt be a KESZI a gyermekjóléti feladatokról, melyben számot adott a 
gyermekvédelemről is. A mostani beszámolóban tulajdonképpen azt a beszámolót adta le, 
melyet januárban, csak a statisztikai adatokat véglegesítette, tehát azzal volt különbség, illetve 
az aljegyző beszámolójával egészült ki. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
91/2012. (V.23.) sz.Kt.h. 
Átfogó értékelés a  
település gyermekvédelmi  
rendszerének működéséről 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször 
módosított 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése alapján a település gyermekvédelmi 
rendszerének működéséről szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri Nagy Erzsébet aljegyzőt, hogy az átfogó értékelést és a testület 
határozatát a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához terjessze 
fel. 
 
3./ A képviselő-testület továbbá úgy határoz, hogy a fenti napirendet 2013. évtől évente egy 
alkalommal tárgyalja. 

 
4./ A testület ezen határozatáról értesül: 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Kecskemét, 
Nagykőrösi u. 32. 

- Nagy Erzsébet aljegyző Dunavecse 
- Vízi Istvánné ágazatvezető FKDM TKT KESZI Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Dunavecse 
 
6./ Napirend: 
     Tájékoztató a Dunanett Kft. által végzett hulladékszállítással kapcsolatos 
      Tevékenységről 
 
      a) Javaslat a 2012. évi szemétszállítási díjtételről szóló rendelet  
          módosítására 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A mai nap érkezett meg a napirenddel kapcsolatos tájékoztató anyag, melyet minden 
képviselőnek megküldtünk. Továbbá azt az információt kaptam, hogy várhatóan a jövő évtől 
a hulladékszállítás költségét központilag fogják meghatározni az egész országban. Úgyhogy 
innentől kezdve, amiről beszéltünk, hogy mennyit szeretne a KDV emelni, nem biztos, hogy 
meg fogja tudni tenni. A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért 
felkérem a Bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A Dunanett Kft. gazdálkodásáról egy beszámolót kaptunk, mellyel kapcsolatban több kérdés 
is felmerült. Nevezetesen a bizottság nem tartja arányosnak a fizetett díjat és a nyújtott 
szolgáltatást, összehasonlítva több településen lévő szolgáltatással. Különösen, ha több 
településen lévő szolgáltatást is megnézünk, hogy azok a szolgáltatásért mit fizetnek. Ezzel a 
ténnyel szembesítettük a jelenlévő cégvezetőt. A bizottsági ülésen elhangzottakra készült a 
ma megkapott levél is. Úgy érezte a bizottság, hogy az a kimutatás sem teljes, amit kaptunk, 
ami alapján a lakosságnak a szemét díját meg szeretnék emelni az elkövetkezendő 
hónapokban. Maga a számítási metodika sem volt megfelelő, ott is viták alakultak ki. Úgy 
érezzük, hogy a lakosság tovább, ilyen költségekkel nem terhelhető. A benyújtott rendelet-
tervezetet és az emelést, amely változtatná ezeket, a díjakat a bizottság nem javasolja a 
testület felé. Úgy kéri, hogy a 2011. évben meghatározott és a Dunanett Kft. által kimutatott 
és a kérés alapján meghatározott díjakat 2012. évre hagyjuk érvényben, tehát ezen nem  
változtatunk. Egyben javasolja a testületnek, hogy mivel a szolgáltató által felsorolt 
jogszabály alapján az önkormányzatra szeretné ráterhelni a díj különbözetet, a jogászt bízza 
meg a testület az Önkormányzat lehetőségeiről.  
A 31/2011. (XII.15.) számú rendeletünk módosítását a kedvezményekre vonatkozva az alábbi 
módosításokkal javasolja a testület felé elfogadásra: a 2 §.-ban szereplő havi 60 liter ürítés 
120 liter-re változzon és egészüljön ki a kedvezményezettre vonatkozó szövegrész 
egyedülálló kifejezéssel. A rendelet többi pontja változatlanul maradjon érvényben a bizottság 
javaslata alapján.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azzal egyetértek, hogy a beszámolóban lévő 7 millió forint nagy veszteség a cégnek, de 
ahhoz az összeghez Dunavecse Város Önkormányzatának semmi köze.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy a bizottság javaslatát fogadjuk el. 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: 
 
92/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
A 2012. évi szemétszállítási díjtétel 
            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunanett Kft. 
hulladékszállításra vonatkozó díjjavaslatát és úgy határoz, hogy nem kívánja a díjtételeket 
módosítani. A képviselő-testület 2011. december 14-én elfogadott 31/2011. (XII.14.) számú 
rendeletét továbbra is érvényben tartja.  
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2./ A képviselő-testület továbbá felkéri, Dr. Szilágyi János ügyvéd urat, vizsgálja meg, hogy a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 57. §-a milyen hatással lehet az 
önkormányzat jelenlegi és a jövőbeni gazdálkodására. A képviselő-testület javasolja, hogy 
Polgármester úr levélben keressen meg valamely országgyűlési képviselőt egy lehetséges 
törvénymódosítás ügyében.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- dr. Szilágyi János  1363 Budapest, Pf. 26. 
- Dunanett Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Nagy A. u. 4. 
 
Polgármester úr megkérdezi, hogy ki ért egyet a bizottság által javasolt 31/2011. számú 
települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló rendelet módosításával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 7/2012. (V.24.) számú rendeletét a települési 
szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 31/2011. (XII.15.) számú rendelet 
módosításáról. 
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
 
7./ Napirend: 
     Egyéb ügyek 

a) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására 
      Előadó: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető  
      Tárgyalja: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 

 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A módosítás gyakorlatilag kötelező átvezetéseket tartalmaz. A napirendet az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a Bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A polgármester úr már elmondta, hogy mit tartalmaz ez a rendeletmódosítás, ez alapján a 
költségvetésünk 8.751 eFt-tal növekszik, ez mind központi előírás. A rendelet-tervezet 
elfogadását javasolja a bizottság.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse 
Város Önkormányzata képviselő-testületének 8/2012. (V.24.) rendeletét a Költségvetési 
rendeletről szóló 1/2012. (II.09.) számú rendelet módosításáról.  
 
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van) 
 
 

 b) Javaslat a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetére 
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Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy mondja el javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A benyújtott tervezet azt javasolja, hogy július végén, augusztus elején kéthetes igazgatási 
szünet elrendelését kérte a hivatal, illetve a polgármester úr. A bizottsági ülésen több aggály is 
felmerült, nevezetesen az is, hogy hogyan fog ez működni. Kiderült, hogy két hétre 
tulajdonképpen ügyfélfogadás nincs, illetve zárva van a hivatal, ügyeleti szolgálatot 
tartanának. Az is kiderült, hogy az igazgatási szünet nem az egész hivatali állományt érintené 
csak egy részét. A bizottság ezek alapján nem javasolja az igazgatási szünet elrendelését. 
Javasolja, hogy a szabadságok az ütemterv szerint kerüljenek kiadásra, így azokat az 
előírásoknak megfelelően ki tudják venni a dolgozók.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Én tartom magamat a beadványhoz, jó lenne az igazgatási szünet két okból is. Egy: a 
szabadságok könnyebb kiadhatósága miatt, másik ok: a vonalon az összes település ebben az 
időszakban igazgatási szünetet fog tartani a hivatalában. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
A bizottsági ülésen a téli időszakban lévő igazgatási szünetről is volt szó, a karácsonyt követő 
napokban a fűtés leállítása miatt 10-14 fok volt hivatalban. Ezért is volt az, hogy a telefont 
nem vette fel senki. A decemberi igazgatási szünet kérdésére is jó volna visszatérni ősszel. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával? 
 
 A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 
93/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetére     
            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a 
Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetére, - 2012. július 23.-augusztus 3. - vonatkozó 
előterjesztést nem támogatja.  
 
2./ A képviselő-testület továbbá úgy határoz, hogy a szabadságok az ütemterv szerint 
kerüljenek kiadásra, így azokat az előírásoknak megfelelően ki tudják venni a dolgozók. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
  

c) Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartására 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Bizonyos okok miatt szükséges a bölcsődét nyáron bezárni. Szeretném elmondani, hogy a mai 
postával érkezett egy levél, amelyben a hatósági ellenőrzésnek az összegzését tették meg 14 
oldalon keresztül. Rengeteg olyan probléma van, ami megoldásra vár a bölcsődével 
kapcsolatosan. Egy részét ki tudjuk védeni azzal, hogy kezdődik az új építése. A napirendet az 
Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért felkérem a bizottság elnökét, hogy röviden 
foglalja össze a javaslatát. 
 
Matula Jánosné képviselő, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
A bizottság a bölcsőde zárva tartásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület számára. Miszerint Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testülete 
hozzájárul a Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és Szociális Intézmény Bölcsőde 2012. 
augusztus 6. és 20. közötti időszakban zárva tartson.  
 
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: 
 
 
94/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
Bölcsőde nyári zárva tartása         
            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dr. Kolozs Gergely 
Szakrendelő és Szociális Intézmény Bölcsőde 2012. augusztus 6.-augusztus 20. időszak 
közötti zárva tartásához. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri  
- az Aljegyzőt, hogy a bölcsőde vezetőjét a döntésről tájékoztassa, 
- a bölcsőde vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásról a szülőket értesítse. 
 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Nagy Erzsébet aljegyző 
- Tóth Emese bölcsődevezető 
 

d) Javaslat az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 
                a kistérségben című pályázat benyújtására 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Erről a pályázatról már beszéltünk az előző testületi ülésen, kaptunk tájékoztató anyagot a 
főorvos úrtól, a napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a 
Bizottság elnökét, hogy mondja el javaslatukat. 
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Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottsági ülésen elhangzott kiegészítések alapján arról szavazott a bizottság, hogy a testület 
felé javasolja a pályázat benyújtását. Megtárgyalásra került a pályázat lezárását követő három 
évre vonatkozó költségtételek kalkulációja is. A pályázat összegére vonatkozólag nem történt 
javaslat, illetve elhangzott ott több összeg, de ennek pontosítására felkérjük főorvos urat, hogy 
a testület elé az ő általa legoptimálisabbnak vélt pályázati összegről tegyen javaslatot. 
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos úr 
Maximum 100 millió forint. Ez azt jelenti, hogy hét orvossal számoltunk, a hozzá tartozó 
asszisztencia és a gyógytornásznak a bevonására lenne szükség. Jó lenne, ha minél több 
dolgozó részt vehetne a pályázatban, illetve a plusz arra is lehetőséget adna, hogy az ügyeleti 
ellátásban részt vevők is tudnának tevékenységet folytatni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Úgy módosítanám a bizottság javaslatát, hogy támogatjuk a pályázat beadását maximum 100 
millió forint felső határig.  
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos úr 
Annyi kiegészítésem van, hogy 5 milliárd forintos a keret 50-70 pályázó között számolnak. A 
minimum 70 millió forint között jönne ki.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy maximum 100 millió 
forint összeghatárig nyújtsuk be a pályázatot? 
 
 A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
95/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
TÁMOP-6.1.2/11/3 számú pályázat 
Benyújtása 
(Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok a kistérségben) 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a TÁMOP-
6.1.2/11/3 azonosító számú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a  
kistérségben” című pályázaton intézményével (Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és Szociális 
Intézmény) indulni kíván maximum 100 millió forint támogatottsági összeghatárig.  
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármester urat, hogy a felkészülést és 
a pályázat benyújtásával kapcsolatos előkészületeket tegye meg.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
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e) Szennyvíz rákötéssel kapcsolatos jogi háttér feltérképezése 

 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy mondja el javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A napirenddel kapcsolatban kaptunk egy kimutatást, illetve beadványt az építészeti tanácsadó 
részéről. Elhangzott az aljegyző részéről az a tény, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül 
helyezte, hogy a közmű rákötésekre közmű rákötési díjat lehessen utólag szedni. A bizottság 
úgy véli, - független, hogy ráhatásunk nincs a döntésre – elég igazságtalan ez a döntés, 
minden olyan településen, ahol megfizették a maguk hozzájárulását. Azonban történtek olyan 
rákötések, amelyek engedély nélkül történtek és megrongálták a közterületen lévő utakat 
járdákat, egyéb dolgokat. Ezért a bizottság javasolja a testület felé megvizsgálni, hogy 2007-
től milyen rákötések történtek. Melyek azok a rákötések, melyek engedély nélkül történtek és 
ilyen módon nem lett volna lehetséges.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Ez idáig ez úgy működött, hogy a lakos bejött a hivatalba az adós kolleganőhöz, aki elmondta, 
hogy mit kell tennie. Azt a tájékoztatást adta – mivel ő így tudta – hogy fel kell írni a vízóra 
állását és rá kell kötni a hálózatra. Mivel ezt az információt a hivatalban kapta a lakos 
rákötött. Arra viszont rendelet van, hogy a közterületet nem háborgatunk, nem ássuk fel. Ha 
ezt viszont megtette, akkor helyre kell állítania.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az nem volt tiszta, hogy hol volt csonk és hol nem. Ezért én felajánlottam, hogy segítséget 
nyújtok. Azokat a bekötéseket vizsgáljuk, melyet nem szakember csinált és engedély nélkül 
bontották fel az utat, rongálták meg a közterületet.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja 
A bizottsági ülésen elhangzott az a javaslatom, hogy aki járdát, utat bont állítsa az eredeti 
állapotába helyre, valamint vállaljon garancia kötelezettséget.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nemcsak a szennyvíz rákötésre igaz a kötelezettség 
vállalás és a helyreállítás, hanem ez vonatkozzon minden közműre.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy aki bármilyen közmű 
rákötés esetén kárt csinál, annak helyre kell állíttatnia, és 10 éves garanciát kell vállalnia a 
törvényi előírásoknak megfelelően? 
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A másik javaslat úgy hangzott, hogy 2007. évtől vizsgáljuk meg az összes rákötést és ennek a 
körülményét – engedéllyel történt, megtervezve történt és megfelelő kivitelező által történt-e, 
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megfelelő műszaki tartalommal bír-e. Egyúttal megbíznánk az Alpolgármester urat, hogy az 
egyeztetésben nyújtson segítséget.  
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
96/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
Szennyvíz rákötéssel kapcsolatos jogi háttér feltérképezése 
            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzata megtárgyalta a Szennyvíz rákötéssel kapcsolatos jogi 
háttér feltérképezése című napirend előterjesztését és úgy határoz, a Polgármester úr kérje 
meg a Bácsvíz Zrt-től a 2007. év óta a szennyvízhálózatra rákötött lakosok névsorát. 
 
2./ A bizottság felkéri Kovács Péter alpolgármester urat és a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportját, hogy a névsor és az önkormányzatnál szereplő kimutatás egyeztetésre kerüljön.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester úr 
 

f) Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/2 – Óvodafejlesztés című pályázat  
                benyújtására  
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ez a pályázat továbbképzések, eszközök beszerzésére nyílik lehetőség, 100 %-osan 
támogatott, fenntartási időszakban csak a kidolgozott szakmai programot kell használjuk, 
gyakorlatilag, amit kigondolnak maguknak, hogy milyen nevelési programot akarnak 
használni, azt kell a megvalósítási időben használni.  
A napirendet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért felkérem a Bizottság elnökét, 
hogy mondja el javaslatukat. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A bizottság javasolja a pályázat benyújtását a határozati javaslat alapján.  
 
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: 
 
97/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
TÁMOP-3.1.11-12/2 számú pályázat 
benyújtása (óvodafejlesztés vidéken) 
            
          H a t á r o z a t 
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1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a TÁMOP-
3.1.11-12/2 azonosító számú, „óvodafejlesztés vidéken” című pályázaton indulni kíván, ezért 
felhatalmazza Vörös Sándor polgármester urat, hogy a felkészülést és a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos előkészületeket tegye meg.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
 

g)  Egészségügyi ellátást érintő egyéb ügyek 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A környező települések közül Apostag, Dunavecse, Szalkszentmárton és Tass kapott levelet a 
dunaújvárosi kórháztól, mely szerint az új körzet kialakításokkal kapcsolatosan nem értenek 
egyet bizonyos előrevetített dolgokkal. A GYEMSZI, aki koordinálja ezt az országban úgy 
nyilatkozott, hogy nem átjárhatóak a megyehatárok egészségügyi szempontból. Az a kérése a 
dunaújvárosi kórháznak, hogy június 1-jén vegyünk részt egy megbeszélésen 
Dunaújvárosban, ahol tájékoztatnak bennünket arról, hogy milyen osztályokat tartanának 
célszerűnek, ha az itteni települések hozzátartoznának. Én azt gondolom, hogy biztosan 
vannak olyan osztályok pl. sürgősségi ellátás, ami ezt szükségessé teszi. Részt vennék ezen a 
megbeszélésen, kértem is a főorvos urat, hogy gondolja végig, hogy mely osztályokra 
célszerű egyből kérni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslom, hogy a főorvos úr is kísérjen el a megbeszélésre.  
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos úr 
Azóta beszéltem az Igazgató úrral, aki elmondta, hogy az átjárhatóságról van szó. Nem azt 
akarják kérni, hogy osztályokhoz csatlakozzunk, hanem azt, hogy a Duna és a híd ne legyen 
betonfal. A GYEMSZI-nek a határozata alapján Kalocsához tartozunk, viszont tényleg le 
akarják zárni a megyehatárokat. Azt gondolom, hogy nemcsak a sürgősségi ellátásban 
kellene, hogy Dunaújvároshoz tartozzunk. Nem tartanám szerencsésnek a szétszabdalást, mert 
akkor nem lehet tudni, hogy ki hová tartozik.  
  
Vörös Sándor polgármester úr 
Foglald össze egy mondatban, hogy mi lenne a javaslat. 
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos úr 
Progresszivitási szintnek megfelelő átjárhatóságot szeretnénk. Az összes orvosi szakmában 
vannak olyan tervezett, illetve sürgős ellátási, kezelési eljárások, melyek a közelség miatt igen 
hasznosak lennének betegeink részére.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A június 1-jei megbeszélésen az elhangzottakat fogom képviselni, ha egyetértetek vele.  
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül 
egyetértett.  
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Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos úr 
Rövid tájékoztatást szeretnék arról tartani, hogy a héten volt egy OEP ellenőrzés, tavalyi évre 
szólt, március április és május hónapokat érintette, 633.000 pontot, 949.500 forintot fognak 
visszavonni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Mindig arra volt a panasz, hogy alacsony a pontérték, mégis 1,50-nel kell számolni? 
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos úr 
Ez az intézményi TVK, tekintettel, hogy az előirányzott teljesítési követelményeket túlléptük, 
1,18 pontos intézményi pont teljesült. A túllépő részt az OEP 10 + 10 %-ban (20, illetve 30 
%-os arányban) még finanszírozza, ezt követően finanszírozás nem történik. Az OEP-től 6 
hónapos részletfizetést tudtam kérni. Ezzel kapcsolatban szeretném azt kérni, hogy az 
intézmény saját maga tudna a belső szabályzatáról, illetve a doktorok kifizetéséről dönteni. 
Dinamikusabb kell, hogy legyen, konkrétan arra gondoltam, hogy minden dolgozóval olyan 
szerződést kötnék, ami mindkét félnek kedvező. A doktorok esetében lehet ezt 35 %-nak 
hívni, de lehet azt is szabályozni, hogy az a kívánatos, hogy egy hónapban x pontot teljesítsen.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Magyarán ellenőrizni akarod a kódolásokat. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Megnyugtatlak, hogy ez a 900 ezer forint jelentéktelen összeg, annak idején volt 4 millió 
forint is, amit szintén visszavontak.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Úgy érzem, hogy konkrétabban kellene büntetni.  
 
Banyári István képviselő úr 
Magyarán te a szabályzatot úgy akarod átalakítani, hogy benne legyen az, amire kötelezed.  
 
Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos úr 
A racionális és gazdaságos működtetés érdekében egy rugalmasabb belső finanszírozási 
rendszer szükséges, mely a betegigényeket, illetve szükségletet szorosan követi.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy szavazzunk arról, hogy felhatalmazzuk a főorvos urat, hogy ezt a belső 
szabályzatot készítse el a pontértékek optimalizálása érdekében.  
 
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
98/2012. (V.23.) sz. Kt.h. 
Egészségügyi ellátást érintő egyéb ügyek       
            
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy felkéri Dr. 
Pándi Ottó intézményvezető főorvos urat, hogy készítse el a Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő 
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és Szociális Intézményre vonatkozó belső szabályzatot a pontértékek optimalizálása 
érdekében.  
Határidő: 2012. június 27. 
Felelős: Dr. Pándi Ottó intézményvezető 
 
 2./ Ezen határozatról értesül: 
- Vörös Sándor polgármester 
- Dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
 
 
Polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő bizottsági ülés 2012. 
június 25-én, testületi ülés 2012. június 27-én lesz. Minden megjelentet szeretnék meghívni 
2012. május 27-én délután 16,00-kor kezdődő Hősök Napja megemlékezésre. 
 
 
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a megjelenést és a 
képviselők munkáját, majd az ülést 16,45-kor bezárta, a képviselők az 1990. évi LXV. törvény 
értelmében a továbbiakban zárt ülésen folytatták munkájukat. 
  
 

Kmft. 
 
  
 Vörös Sándor              Nagy Erzsébet 
            polgármester                   aljegyző 
 
 
 


