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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2010. december 8-án 1700 órakor Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal helyiségében. 
 
 
Jelen vannak: Száger Gyula elnök, Bóna Balázs bizottsági tag,  
Dobronyi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottként jelen van: Bóna Zoltán polgármester, Bihari Zsuzsanna aljegyző, Vágó Istvánné 
gazdasági osztályvezető, dr. Kiss István jogi referens, Gergőné Varga Tünde alpolgármester, Vas 
Zoltánné iskolaigazgató, Baráti Ildikó óvodavezető, Gyurasics Gáborné intézményvezető, Szabóné Pál 
Orsolya mb. intézményvezető  
 
 
Száger Gyula elnök köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a Bizottság 2 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy dr. Batka Brigitta belső ellenőr nem tud jelen lenni 
az ülésen, majd a testületi ülésen fog részt venni. Herczeg Mariann bizottsági tag jelezte késését, 
néhány percen belül ő is megérkezik.  
Elnök Úr ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy az intézményvezetők érdekében vegyék előre 
azokat a napirendi pontokat, melyekben ők is érdekeltek, hogy ne kelljen az ülés végéig jelen lenniük.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag megérkezik az ülésre, a szavazók száma 3 főre egészül ki.  
 
Száger Gyula elnök kéri, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Koordinációs Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

37/2010. (XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
1.) Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára  
2.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár 2011. évi Munkatervének jóváhagyására  
3.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár 2011. évi Rendezvénytervének jóváhagyására  
4.) Javaslat a Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló új helyi 
rendelet megalkotá 
5.) Javaslat a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új helyi rendelet 
megalkotására 
6.) Javaslat az intézményi étkeztetés nyersanyagköltségének és intézményi térítési 
díjainak megállapítására  
7.) Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves pénzügyi teljesítés 
adatairól  
8.) Javaslat az Önkormányzat 1/2010. (II. 10.) számú költségvetési rendeletének 
módosítására  
9.) Javaslat a törvényi változás okán az adórendelet felülvizsgálatára  
10.) Javaslat fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére 
11.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmű által felszámítható 
ivóvízhasználat 2011. évi legmagasabb díjaira  
12.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmű által felszámítható 
csatornahasználat 2011. évi legmagasabb díjaira  
13.) Javaslat a 2011. évi hulladékszállítási közszolgáltatás díjának elfogadására  
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14.) Javaslat a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő új együttműködési 
megállapodások elfogadására  
15.) Tájékoztatás Dunavarsány területén vízi állások létesítésének és 
fennmaradásának szabályozásáról szóló 4/2001. (II.15.) Ök. rendeletről  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  a Bizottság elnöke  
 

 
Száger Gyula elnök elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester Úr szeretne 
néhány szót szólni.  
 
Bóna Zoltán polgármester elmondja, hogy látva a csapadékos idő miatt bekövetkezett problémákat, 
összehívta a helyi Védelmi Bizottságot, és elrendelte mindannyiunk biztonságáért a vis maior keret 
esetleges lehívásának érdekében az I. fokú belvízvédelmi készültséget. Vigh Antal Rókus 24 órás 
telefonügyeletben van, a mobilszáma rádión, interneten, újságon keresztül elérhető, és nyilvános. 
Kérte a Hivatal dolgozóit, és kéri az intézményvezetőket is, amennyiben kolléga úr kér valamit, azt 
soron kívül teljesítsék. A Városgazdálkodási Kft. minden munkatársa folyamatosan ügyeletben van. A 
szivattyúzás érdekében a Kft. a pénteki napon még két szivattyút beszerez.  
 
Polgármester Úr néhány mondatban összefoglalja azokat a módosításokat, melyek a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről, valamint a helyi 
adókról szóló új helyi rendeletek tartalmaznak, a régi rendeletekhez képest.  
 
 
1.) Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy a jövő évi koncepció elkészítésekor még 
nem állt össze az állami költségvetés, ezért az számokat még nem is tartalmaz, csak irányvonalakat, 
melyek mentén a tervezést december végén meg kell kezdeni. Meghatározták az irányvonalakban, 
hogy a bevételeket és kiadásokat hogyan kell megtervezni. A kiadások személyi juttatásainál minden 
maradt a régiben, sajnos semmit sem tudnak emelni. Még a jutalom tervezésére sem kerülhet ebben az 
évben sor, mert kikerült a törvények közül ennek a lehetősége. A cafetéria viszont marad évi 300.000,-
Ft, mint eddig. A dologi kiadásokat minden intézménynek úgy próbálták tervezni, hogy az olyan 
kifizetéseket, amelyek nem rendszeresen, hanem ad hoc jelleggel történtek ebben az évben, és 
következő évben nem várhatóak, azokkal csökkentve vegyék figyelembe. A közműdíjaknál pedig az 
inflációs rátával kell számolni. A kiadások tekintetében ennyi amit leírtak, természetesen minden 
intézményben részletesen kifejtve. Az óvoda esetében lesz változás, előreláthatóan újabb egy csoportot 
kell majd beindítani. Amennyiben az új csoport beindul, a lehetőséget az Önkormányzat megadta arra, 
hogy a két óvónő és egy dadus létszámát megtervezzék.  
A koncepció összeállításánál a fejlesztések jelentenek még nagy feladatot. A tervezett fejlesztések fel 
vannak sorolva az előterjesztésben, reményei szerint mindent meg tudnak majd valósítani. Nagy 
összeg lesz az ivóvízminőség-javítás pályázatának önrésze, ami mintegy 60 millió forintot tesz ki, és 
amelyhez az állam közel 600 millió forintot ad hozzá. Az 51-es út kereszteződésében lévő baleseti góc 
csomópontjának átépítésére is nyílt egy pályázati lehetőség az Önkormányzat előtt 70 – 30 %-os 
pályázati hozzájárulással. A város – amely egyre terjeszkedik – közvilágításán még mindig javítani 
kell. Az Önkormányzat szeretné ebben az évben az Invitel, illetve a Magyar Posta Zrt. ingatlanát 
megvásárolni, vagy, ha ez nem lehetséges, akkor bérelni azt parkolók, illetve közpark kialakítására.  
A mostani helyzet megmutatta, hogy az Önkormányzatnak még inkább fel kell készülnie a belvíz 
elvezetésére. Ezért a csapadék és belvíz elvezetésére, illetve nagy teljesítményű szivattyúk 
beszerzésére is el kell különíteni pénzeszközt.  
A belterületi szabályozási terv folyamatban van, minden évben költenek rá valamennyit.  
Szeretnének a közterület-felügyelőknek, ill. a mezőőrnek szolgálati autót vásárolni, mivel jelenleg a 
saját autójukkal látják el ezt a feladatot.  
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Probléma van a Hivatal szerverével, ez a mai nap ismét megmutatkozott, folyamatosan elektromos 
hibák vannak, és „leestek” a gépek a szerverről. Tehát az elektromos rendszer felújítása is tervezve 
van.  
Évek óta szeretnék a testület tagjainak e-mail-ben elküldeni a testületi anyagot, ezért laptopot 
szeretnének vásárolni a képviselők részére.  
Járdaépítésre szeretnének elkülöníteni összeget, hasonlóan a 2007-2008-ban lévő pályázati 
lehetőséghez, amikor az alapanyagot az Önkormányzat biztosította. 2010. évben nem terveztek rá, de 
egyre többen igényelnék, hogy megcsinálnák a járdájukat, amennyiben anyagot adna hozzá az 
Önkormányzat.  
A Habitat utcában az Egészségháznál a padka rendezése is bekerült a koncepcióba, ill. további 
parkolók kialakítására is szükség is van. Mivel a busz is ott közlekedik, ennek következtében nagyon 
balesetveszélyes helyzet alakult ki.  
Az útkarbantartásra a Hidrográd Kft-vel megvan a 3 éves keretszerződés, a karbantartást biztosítani 
kell a jövő évben is.  
A nagyvarsányi Petőfi Klub épületét fel kell újítani. 
A Képviselő-testület az alakuló ülésén döntött Polgármester Úr részére egy személyautó vásárlásáról, 
erre is el kell különíteni összeget a fejlesztési kiadásoknál.  
Természetesen minden intézményétől bekérte a Hivatal a koncepció tervezetet, és kérték, hogy írják 
bele, mit szeretnének, mert a konkrét tervezésre csak akkor lesz lehetőség, ha az a koncepcióban 
megjelenik, mint pl. az iskolánál az udvaron a csapadékvíz elvezetés, a kerítés, ill. a tornacsarnok 
aljzatának felújítása stb.  
Szintén van egy pályázati lehetőség, amivel az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények, ill. 
sportlétesítmények felújítására lehet pályázni, max. 20 millió forint értékig. Ezt a lehetőséget szeretné 
kihasználni az Önkormányzat sportcsarnok felújítására.  
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester elmondja, hogy a koncepció tervezetből kimaradt, és a 
testületi ülésen tárják majd a képviselők elé, hogy kerüljön bele a koncepcióba a város területén 
térfigyelő kamerák telepítésének lehetősége, amennyiben anyagilag úgy áll majd az Önkormányzat,  
de a prioritások között elől szerepeljen. Közintézmények, közterületek, ill. magánterületek biztonsága 
érdekében javasolja ezt betervezni.  
Az óvodai férőhelyekkel kapcsolatban elmondja, hogy a nyár folyamán még úgy nézett ki, hogy sok 
hely lesz az óvodában, tehát nincs annak semmi akadálya, hogy a 3 évet betöltött kisgyerekeket 
felvegyék. Viszont a beköltözéseket nem tudják előre megbecsülni, és azt sem, ha néhány gyerek a 
környező településekről beesik. Nagyon sokan beköltöztek a Nyugati lakóparkba, nagyon hamar betelt 
az óvodai létszám, és megint egy válsághelyzet keletkezett, mert voltak olyanok, akiket el kellett 
utasítania az Óvodavezető Asszonynak.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy ezek a szülők mind dolgoznak? 
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester válasza, igen, akik bejöttek a Hivatalba, azok mind 
dolgoznak, de a már felvett gyerekek szülei között vannak GYES-es anyukák is.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag véleménye szerint lehet, hogy Polgármester Úrnak át kellene 
gondolnia az ezzel kapcsolatos határozott döntését, mert a jelenlegi anyagi helyzetben nem hiszi, hogy 
az Önkormányzatnak erején felül az óvoda történetbe bele kellene pusztulnia, vagy egyéb intézményei 
működését veszélyeztetnie csak azért – és senkit nem szeretne ezzel megsérteni – mert egyes anyukák 
nem szeretnek otthon mesét olvasni a 3 éves gyermeküknek, vagy vigyázni rájuk, a kisebbik gyerek 
mellett. Nagyon szép gesztus, hogy Polgármester Úr ezt megígérte, de mérlegelni kellene az 
Önkormányzat anyagi helyzetét is. Most ott tartanak, hogy az 5-6 éves gyerekeknek igenis szüksége 
lenne a tornaszobára, mert annyira nincs hely a csoportokban, olyan zsúfoltság van, hogy az óvónők 
megőrülnek, és még a tornaszobát is elveszik, hogy fel lehessen venni még gyerekeket, és semmilyen 
mozgást nem biztosítanak számukra. Mérlegelni kellene, nem biztos, hogy az 5-6 éves korosztályt 
kellene büntetni, vagy szűkíteni a mozgásterét, életterét azért, hogy a GYES-es anyukák, egy kicsit 
többet sétálhassanak nyugodtan. Mert ezt a „megoldást” választották idén is, hogy a nagyvarsányi ovi 
tornaszobáját szüntették meg, hogy legyen még hely, de ott legalább viszonylag nagy az udvar, meg 
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maradt olyan hely, ahol a mozgásos játékok, foglalkozások megtarthatók, de itt a kisvarsányi óvoda 
már a szardíniás doboz kategóriát súrolja.  
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester elmondja, hogy a következő csoport beindítása csak a 
legvégső esetben fog megtörténni. Tegnap Óvodavezető Asszony azt mondta, hogy most ura a 
helyzetnek, és megpróbálja pl. a GYES-en lévő anyukákat lebeszélni arról, hogy a nagyobbik 
gyermeküket beírassák az óvodába. Próbálja úgy csinálni, hogy ebben az évben is „kihúzza” még az 
óvoda ezzel a gyereklétszámmal, anélkül, hogy bővíteni kellene. Amikor ősszel elmennek a gyerekek 
iskolába, akkor is lehet még pozitív változás, lehet, hogy kevesebb lesz a létszám, ha helyettük nem 
jön annyi gyermek. Azt már abszolút megszüntették, hogy a környező településekről áthozzák a 
gyerekeket.  
 
Bóna Zoltán polgármester a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban elmondja, hogy tájékozódott és 
megkapta az első hivatalos adatot. 18 térfigyelő kameráról tárgyalt, amelyeket a város kritikus 
pontjaira helyeznének ki. Ez rendesen bekötve a rendőrségre – úgy ahogy a törvényi lehetőség teret ad 
rá – áfával együtt 25 millió forintba kerülne. A kamerák mellett kellenek videómegosztók, képernyők, 
ahol nézik azt, a vasút alatt optikai kábel stb. Az óvodával kapcsolatban az elmondottakhoz hozzáfűzi, 
hogy ő is úgy tudja, hogy ősszel sokkal többen elmennek iskolába, mint ahányan beiratkoznak az 
oviba.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag megjegyzi, hogy ősszel meg nehogy az iskolában legyen gond a 
létszámmal.  
 
Bóna Zoltán polgármester elmondja, hogy ő sem szeretné, csak nagyon végső esetben, „tűzoltás” 
jelleggel bevezetni a 12. csoportot, mert ha egyszer azt beindítják, utána hiába nem lesz sok gyerek, 
megszüntetni soha az életben nem fogják tudni.  
 
Vas Zoltánné iskolaigazgató az intézmény szakmai munkáját szeretné védeni azzal, hogy elmondja, 
hogy a tornaszobában folyik pl. az a fejlesztő munka, amit a fejlesztő pedagógus végez, és azokat a 
mozgásterápiákat, amikre szükség van, máshol nem tudja csinálni.  
 
Bóna Zoltán polgármester megjegyzi, hogy megérti a földrajzi távolságokat, és a közlekedés 
hiányosságait is, de borzasztó, hogy nem fogadják el a szülők, hogy mehetnek a nagyvarsányi óvodába 
is. Pedig ugyanaz az intézmény, ugyanazok az alkalmazottak, ugyanaz a rendszer, az étel, a vezető ott 
is.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy ilyen meggondolás alapján a koncepcióba nem lenne 
célszerű egy kisbusz vásárlásának a lehetőségét belevenni.  
 
Bóna Zoltán polgármester szerint ez nem fog menni. Nem lesz kihasználva.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag szerint nem csak arra lehetne használni, hanem akár uszodába vinni 
a gyerekeket, stb.  
 
Bóna Zoltán polgármester nem zárja ki a jövőbeni buszvásárlás lehetőségét, de egyelőre nem 
támogatja a koncepcióba való felvételét, mert biztosítani kellene hozzá sofőrt is, probléma lenne az 
időpontok egyeztetése stb. Bármi mást is fel lehetne venni a koncepcióba, ami jó lenne, ha 
megvalósulna, de azért – véleménye szerint – teljesen ne töltsék meg álmokkal. A busszal 
kapcsolatban talán a gemmingeniekkel lehetne tárgyalni, mert nekik is szoktak lenni néha használt 
buszaik, ami még ide pont megfelelő lenne.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése a közterület-felügyelők és a mezőőr használatára szolgálati 
autó vásárlásával kapcsolatban, hogy mi a helyzet azzal a piros terepjáróval, amit régebben használtak.  
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Bóna Zoltán polgármester elmondja, hogy azt az autót kölcsönben használták, nem az 
Önkormányzat tulajdonában volt, hanem Szolnoki Ferenc alapítványáé, és ők is felajánlásból kapták. 
Később valamilyen jogi konstrukció alapján úgy alakult, hogy a Hivatalnak ajándékozták, de csak úgy, 
hogy a Hivatal volt az üzembentartója, de a tulajdonosa nem, nem szerepelt a vagyonkataszterben sem. 
Az akkori jegyző megpróbálta ezt jogilag tisztázni, hogy a Polgárőrség visszavegye, és ugyanúgy 
szolgáltak vele tovább. A mezőőrök motorra váltottak, ill. közben nyugdíjba is mentek. Tehát mezőőri 
és közterület-felügyelői autó nem is volt soha. A mezőőr hosszú távon gondolkodik, és neki van saját 
dzsipje. A közterület-felügyelet működése viszont nagyon nehézkes, három-négyféle autóval 
járkálnak, hatáskör és jelzés nélkülivel, tehát ezt a helyzetet sürgősen meg kell oldani.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy ki az a két fő orvosi asszisztens.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy az egyik Gyimesi doktor úr mellett dolgozik, 
a másik pedig Békássy doktor úr mellett. A fogorvosi praxis előre láthatóan februárban lesz 
privatizálva, akkor természetesen megszűnik az a státusz. Illetve Békássy doktor is szeretné nyáron a 
szakvizsgát letenni, és akkor ő is privatizálná a praxisát, akkor az a közalkalmazotti státusz is 
megszűnik.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdezi, hogy a Művelődési Házban ki az a 7 fő. 
 
Bóna Zoltán polgármester elmondja, hogy jelenleg ennyi a létszám. Kérte a megbízott 
intézményvezetőt, hogy mérje fel, szükség van-e erre a 7 főre, nem biztos, hogy ez ennyi lesz a 
jövőben.  
 
Szabóné Pál Orsolya mb. intézményvezető elmondja, hogy 6 főállású munkakör van, amiben benne 
van a könyvtáros is, plusz egy fő nyugdíjas, aki a nagyvarsányi könyvtáros.  
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester megjegyzi, hogy a koncepció szöveges részében benne van, 
hogy az óvodába egy fejlesztő pedagógus státusz kerüljön be, a határozati javaslatban viszont nem 
szerepel. Javasolja azt kijavítani.  
 
Száger Gyula elnök elmondja, hogy a belső ellenőr egyik feladata lesz azt felülvizsgálni, hogy hol 
lehetne még a létszámot csökkenteni. Szó esett már arról, hogy esetleg a konyhán is lehet 
létszámcsökkentést csinálni, és talán más területen is. A Városgazdálkodási Kft-vel is meg kellene 
tárgyalni még néhány dolgot.  
 
Vas Zoltánné iskolaigazgató elmondja, hogy az elmúlt hetekben már több beszélgetést folytatott 
bizottsági ülésen is, és külön Polgármester Úrral, Jegyző Úrral is, a gazdasági osztály vezetőjével is, és 
folyamatosan az volt az érzése, hogy valamiféle racionalizálás, ésszerűsítés kell, hogy jelezze a 
következő évi költségvetésről való gondolkodást, esetleg létszámokat is érintően. Jelenleg az 
iskolában 62 fővel dolgoznak, komolyan gondolkodott, hogy miből csökkentsen és hol lehet esetleg 
racionalizálni, de itt most azt hallgatta, hogy minden intézmény még kér státuszokat. Akkor Ő az 
iskolában mire csökkentsen 580 gyerek ellátása mellett? 
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester megjegyzi, hogy nem pedagógusra gondoltak. Ha olyan 
helyzet lenne, hogy pedagógus létszámot kellene kényszerűen csökkenteni, akkor az minden 
intézményt érintene, drasztikusan, és nem azt nézve, hogy amögött mennyi munka van.  
 
Vas Zoltánné iskolaigazgató Herczeg Mariann bizottsági tag kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 
jövő tanévre az alsó tagozatban 27-28 fős osztályok vannak, felsőben pedig 22-23 fős osztályok. Több 
osztályt nem kell beindítani.  
 
Száger Gyula elnök kéri, aki a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, szavazzon.  
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Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

38/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
Dunavarsány Város Önkormányzat 2011. évi Költségvetési koncepcióját az alábbi tartalommal 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek: 
 
1. Elsődleges a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működésének biztosítása. 
 
2. Az intézmények 2011. évi létszámadatai: 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola: 63 fő 
- Weöres Sándor Óvoda: 42 fő 
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 8 fő 
- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő 
 
3. A 2011. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során elsőbbséget élveznek az 
önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok. 
 
4. Az intézmények a 2011, évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik: 
 saját bevételeiket a 2010. évi befolyt összeg inflációval emelt összegében, 
 bérjellegű juttatásokat a 2010. évi szinten, 
 dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat 2010. évi szinten 
 Weöres Sándor Óvoda egy óvodai csoport beindításához 2 fő óvónő, 1 fő dada, 1 fő 
gyógypedagógus létszám fejlesztését,  
 a konyhai dolgozók, dajkák, óvónők, pedagógusok részére védőruházat biztosítását. 
 
5. A Polgármesteri Hivatal létszámát 2011. január 1-től 41 főben állapítja meg: 
Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma:  39 fő 
Teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma:  1 fő 
Teljes munkaidőben, Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztatottak száma:  1 fő 
 
6. A polgármesteri Hivatal önálló szakfeladatain tervezett létszámot 7 főben állapítja meg: 
-  (4 fő védőnő, 1 fő orvos, 2 fő orvos asszisztens)  
- Az orvos asszisztensi státuszok várhatóan év közben megszűnnek, így a költségvetési javaslat 
összeállításakor egyeztetni kell az érdekeltekkel. 
 
7. A Polgármesteri Hivatal a 2011. évi költségvetésének összeállítása során megtervezheti 
• a bérjellegű juttatásokat 2010. évi szinten, 
• a köztisztviselői munkavégzés minőségének javítása céljából a teljesítményértékelés alapján 
történő eltérítésekre fedezetet, 
• a Ktv. 30. §-ában és a 30/A. §-ában megfogalmazott lehetőségeknek megfelelően a 
köztisztviselői állományból 1 fő kiemelkedő munkát végző munkavállaló részére cím 
adományozásának fedezetét 
• közlekedési költségtérítés, üzemanyagköltség összegét, 
• a köztisztviselők és közalkalmazottak kötelező és minőségi munkavégzéséhez szükséges 
oktatás és továbbképzés összegét, illetve a feladatellátáshoz szükséges szakkönyvek, illetve 
folyóiratok beszerzését, 
• dologi kiadások tekintetében a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat a 2010. évi 
szinten, 
• városüzemeltetés és útkezelői feladatok ellátásához szükséges összeget, 
• védőnők, mezőőr, egészségügyi alkalmazottak védőruházatára fedezetet, 
• képviselői tiszteletdíjak összegét, 
• peres ügy költségére fedezetet, 
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• hitelkamat fizetésére fedezetet 
 
8. A nem kötelezően ellátandó feladatok közül vállalja a városban működő alapítványok, egyházak és 
államilag bejegyzett társadalmi szervezetek támogatását. 
 
9. A 2011. évi költségvetés tervezésénél vállalja, hogy fedezetet biztosít az általános és céltartalék 
tervezésére. ezen belül elsődlegesen biztosít fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására. 
 
10. Az alábbi beruházásokra és felújításokra fedezetet biztosít: 
• ivóvízminőség javítás pályázati önrészre, 
• balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására, KKK csomópont-2010. jelű 
pályázaton való elindulás önrészére,      
• közvilágítás bővítésre,        
• Invitel és Magyar Posta telek vásárlására, illetve bérlésére, 
• köztér, közpark kialakítása (Invitel, Magyar Posta telek), 
• belvízzel borított önkormányzati tulajdonban levő közterületek és egyéb területek (pld. Epres utca, 
Nyugati Lakópark, Vörösmarty utca) csapadék és talajvíz elvezetésének megoldására, nagy 
teljesítményű szivattyúk beszerzésére, 
• Dunavarsány város belterületi szabályozási tervének elkészítésére, 
• közterület felügyelők és mezőőr használatára szolgálati autó vásárlására, 
• Polgármesteri Hivatal szerverének fejlesztésére, 
• Polgármesteri Hivatal elektromos felújítása, 
• 12 db laptop beszerzése, 
• nagy teljesítményű fénymásoló gép vásárlására, 
• járdaépítésre, 
• Habitat utcai padka rendezésére, és az egészségház részére további parkolók kialakítására 
• útkarbantartásra, 
• Petőfi Klub felújítására, 
• polgármesteri szolgálati autó vásárlására. 
• térfigyelő kamerák felszerelése 
 
11. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési 
rendelettervezet összeállítása során a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztésben, illetve a 
határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse. 
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  
 
 
2.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. 
évi Munkatervének jóváhagyására  
 
Száger Gyula elnök elmondja, hogy a tervezet tartalmazza, hogy mik a feladatai a Művelődési 
Háznak és Könyvtárnak, és szép gondolatok vannak az átalakításra és fejlesztésre vonatkozóan is, 
hogy még színvonalasabb legyen a Petőfi Művelődési Ház működése. Praktikus dolgok vannak 
felsorolva, de nem tudja, hogy mennyi lenne ennek a pénzügyi vonzata, mert az nincs kifejtve sehol.  
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester megjegyzi, hogy ezeket még nem kell összegszérűsíteni, 
hanem majd a költségvetésbe kell betervezni.  
 
Bóna Zoltán polgármester elmondja, hogy kérte az intézményvezetőktől, hogy a közbeszerzési 
eljárás alá nem eső kisebb 1-2-3 milliós beruházásokat, átalakításokat a költségvetésben az intézmény 
során tüntessék fel.  
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Herczeg Mariann bizottsági tag szeretné részletesen hallani a Művelődési Ház személyi feltételeivel 
kapcsolatos terveket.  
 
Szabóné Pál Orsolya mb. intézményvezető a Művelődési Ház személyi feltételeivel kapcsolatosan 
elmondja, hogy a jelenlegi 2 fő kulturális szervező munkakört betöltő személyi státusz közül az egyik 
Szabó Juliannáé, aki tegnapi napon küldött be egy újabb táppénzes papírt. Annyi információt kaptak, 
hogy trombózis volt a lábában, és volt egy kisebb fokú agyi sztrókja. Nagyon hosszadalmas lesz a 
felépülése, ezért a jövőben sajnos nem tud segítségünkre lenni a munkavégzésben. Szilvay Gabriella 
pedig kisbabát vár, és tervei szerint áprilisig szeretne dolgozni. A kettőjük státusza helyett tervezne 1 
fő felvételét, de azt minél előbb, mert bármennyire hihetetlen, kezdenek megszakadni, különösen most 
a karácsonyi időszak előtt. Ezen kívül nem látja indokoltnak a hangtechnikusi kolléga 6 órás 
alkalmazását. Ennek pl. az az oka, hogy bármilyen informatikai problémánk van, akkor a Kövér 
Zoltánt hívják, és ő csinálja meg. A hangtechnikai része a feladatok ellátásának indokolt lenne, csak 
olyan kevés számú az a rendezvény, ahová hangtechnikai szolgáltatás szükséges, hogy amiatt elég 
lenne alkalmanként egy eseti megbízással akár a Weinmann Antalékat megbízni. Ő egyébként azt is 
mondta, hogy kisebb volumenű rendezvényről lenne szó, azért ő nem is számlázna ki semmit.  
 
Bóna Zoltán polgármester elmondja, hogy nagyon tartós betegállományba kell lennie valakinek, 
hogy valakit helyettesítésre fel lehessen venni.  
  
Szabóné Pál Orsolya mb. intézményvezető elmondja, hogy 30 nap után lehet a helyettesítéséről 
gondoskodni.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy a gazdasági munkakört betöltő személynek van napi 8 
órás könyvelési munkája? 
 
Szabóné Pál Orsolya mb. intézményvezető válasza, hogy ha nincs is 8 óra könyvelési munka, azért 
nem tudja elképzelni, ha ő nem lenne, akkor hogy oldanák meg, hogy bármelyikük is még pl. a 
vásárosokat fogadja, szerződést kössön, vezesse a naplót, elvegye a pénzt stb. Ami pénzüggyel 
kapcsolatos, abban mindenben segít és feladatokat lát el. Most pl. folyamatban van a Művelődési Ház 
leltárja, az is teljes egészében az ő feladata.  
Elmondja, hogy kihagyta a munkatervből a tűzjelző rendszer betervezését, ami még fontos lenne. Mert 
annak a helye ki van építve, csak nincs még bekötve, nincs kialakítva.  
 
Száger Gyula elnök egyetért azzal, hogy ezt a tételt még vegyék bele. Kéri, aki ezzel a módosítással 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 
Munkatervét, kézfeltartással jelezze.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

39/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évre szóló 
Munkatervét a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
 
3.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. 
évi Rendezvénytervének jóváhagyására  
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Száger Gyula elnök elmondja, hogy úgy tudja, hogy a Művelődési Ház még ki fog egészülni néhány 
civil szervezettel.  
 
Szabóné Pál Orsolya mb. intézményvezető elmondja, hogy egyelőre az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és 
a Kantátika férfikórus kereste meg, hogy szeretnének csatlakozni a Művelődési Házhoz. A nyugdíjas 
klub benne van már a tervezetben, de a Kantátika még nincs, mert ők tegnap szóltak.   
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy akkor a Művelődési Ház költségét emelik meg 
annyival, hogy a klubok működtetése is beleférjen, vagy hogy lesz.  
 
Bóna Zoltán polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél külön soron a Művelődési 
Ház költségvetésében kell, hogy szerepeljenek.  
 
Száger Gyula elnök megjegyzi, hogy örömmel olvasta, hogy nagyon színvonalas kiszolgálást 
szeretnének a városi rendezvényeken végrehajtani. Kéri, aki elfogadásra javasolja a Petőfi Művelődési 
Ház és Könyvtár 2011. évi Rendezvényprogramját, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

40/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évre szóló 
Rendezvénytervét a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
4.) Javaslat a Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló új helyi rendelet 
megalkotására 
 
Száger Gyula elnök röviden ismerteti az előterjesztést.  
 
Hebóné Dull Ibolya igazgatási osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza, miért volt 
szükség új rendelet alkotására. Polgármester úr nagy vonalakban már ismertette az előző rendelethez 
képest lévő változásokat. A rendeletbe új ellátási forma nem került be. A GYES kiegészítés a 
gyermekvédelmi rendeletbe került be.  
Herczeg Mariann kérésére elmondja a lakásfenntartási segély leendő rendszerét, ami havi maximum 
3500 Ft lehet, és továbbra is jövedelemhatárhoz lesz kötve.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy a szennyvízdíj támogatásoknál mi a helyzet azon70 
éven felüli lakosok esetében, akik nem fogyasztanak havonta még 3 m3 vizet sem.  
Javasolja a rendelet szövegét pontosítani úgy, hogy akiknél ez a helyzet áll fenn, ott csak a tényleges 
fogyasztást fizesse ki az Önkormányzat.  
 
Hebóné Dull Ibolya igazgatási osztályvezető elmondja, hogy úgy gondolták, hogy minden érintettet 
külön kiértesítenek a változásokról a szennyvíz hozzájárulással kapcsolatban és a GYES kiegészítéssel 
kapcsolatban is. Kiküldik a nyomtatványokat is, mert mindkét támogatást kérvényezni kell majd. Le 
kell papírozni mindent.  
 
Száger Gyula elnök kéri, aki a javasolt módosítással elfogadásra javasolja a rendeletet a Képviselő-
testületnek, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
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41/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága a Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló új helyi 
rendeletet az előterjesztés mellékleteként szereplő tervezet, valamint az elhangzott 
módosítással megalkotásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
5.) Javaslat a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új helyi rendelet megalkotására 
 
Száger Gyula elnök röviden ismerteti az előterjesztést.  
 
Hebóné Dull Ibolya igazgatási osztályvezető elmondja, csak a GYES kiegészítés van a rendeletben 
új elemként, és azok a jogtechnikai kisebb változtatások, javítások, amelyeket kifogásolt a 
Közigazgatási Hivatal. Ezen kívül maximálták, hogy évente egy gyermekre hány alkalommal és 
maximum mennyi összegig lehet igénybe venni támogatást, és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásnál milyen esetben lehet méltányosságot gyakorolni. A GYES kiegészítés előzetes 
számítások szerint a jövő évben 4,6 millió forint költséggel jár.  
 
Száger Gyula elnök kéri, aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, és elfogadásra javasolja azt a 
testületnek, kézfeltartással jelezze.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

42/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, az előterjesztés mellékleteként 
szereplő tervezet szerinti rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
6.) Javaslat az intézményi étkeztetés nyersanyagköltségének és intézményi térítési díjainak 
megállapítására  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy 3 %-os emelés történt. Az iskola 3 és 6 %-os 
emelésre készített javaslatot, végül Polgármester Úr a 3 %-os emelést terjesztette a Képviselő-testület 
elé.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése Igazgató Asszonyhoz, hogy az étel minőségében történt-e 
valami változás.  
 
Vas Ildikó iskolaigazgató elmondja, hogy úgy érzékeli, hogy a minőségben is és az adagok 
nagyságában is pozitív változások történtek. Az iskola minőségirányítási csoportja éppen a konyhát 
vizsgálja, a működését minősíti. Az ételek minőségét a gyerekek szempontjából nézik, ami azt jelenti, 
hogy a több száz étkező gyerek 2 hétig minden nap egy kérdőívet tölt ki arról, hogy hogy ízlett az étel, 
elég volt-e stb.  
 
Száger Gyula elnök kéri, aki a rendeletben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
szavazzon.  
  
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
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43/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága az intézményi étkeztetés nyersanyagköltségének és intézményi térítési díjainak 
megállapításáról szóló helyi rendelet előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti 
módosítását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
7.) Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves pénzügyi teljesítés adatairól  
 
Száger Gyula elnök ismerteti az előterjesztést.  
 
Gegőné Varga Tünde alpolgármester javasolja a szakosztály megszűnésének okán az őket érintő 
összeg időarányos levonását.  
 
Szó esik a sportegyesület elszámolási rendjéről, ami nem esik egybe az önkormányzati elszámolások 
időpontjaival.  
 
Száger Gyula elnök kéri, aki a tájékoztatót elfogadásra javasolja a testületnek, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

44/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága az Önkormányzat 2010. évi I-III negyedéves pénzügyi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
8.) Javaslat az Önkormányzat 1/2010. (II. 10.) számú költségvetési rendeletének 
módosítására  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy a módosítás az ilyenkor szokásos módon és 
okból szükséges. Többféle pótfinanszírozást kapott az Önkormányzat az államtól. Amilyen segélyeket 
kifizet az Önkormányzat, pl. a rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, 
az időskorúak juttatásai. A közcélú foglalkoztatás költségeit 95 %-ban visszaigényelheti az 
Önkormányzat. Ezek beépítésére kerül sor, valamint a júliusi normatíva lemondás, illetve a 
pótigénylés eredménye látható.  
Mindent a megfelelő kiadásra kell módosítani. Egy képviselő-testületi határozat érintette a 
költségvetést, mégpedig a vörös iszappal sújtott települések megsegítése. Az egymillió forint 
átutalásának átcsoportosítása történt meg a tartalékból a megfelelő költséghelyre.  
Előirányzat átcsoportosítások kerültek még beépítésre, melyeket ismertet.  
A fordított adózásnak van egy speciális technikája, amit alkalmaztak.  
Az óvoda esetében a plusz egy csoportszoba indításával a karácsonyi ajándékokra szánt összeg elment, 
azzal a 330.000 Ft-tal azt próbálták visszaadni.  
A Petőfi Művelődési Ház költségeit kellett egy kicsit megemelni, ott jelentős túlteljesítés mutatkozott 
az összes közművön, és a gondnoki és takarítási feladatok ellátásán.  
A Gyermekjóléti Szolgálatnál előirányzat átcsoportosításokra került sor. Saját szakfeladatain belül 
másik szakfeladatra történtek változások. A táblák pedig ezeket az előirányzat módosításokat mutatják 
be. A költségvetési főösszeg 2 milliárd 141 ezer forint lett.  
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Száger Gyula elnök megköszöni a részletes ismertetést, kéri, aki a költségvetési rendelet módosítását 
elfogadja, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

45/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága az Önkormányzat 1/2010. (II. 10.) számú költségvetési rendeletének 
módosítását javasolja a Képviselő-testületnek.   
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
 
9.) Javaslat a törvényi változás okán az adórendelet felülvizsgálatára  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy a Htv. változás, illetve az adózás rendjéről 
szóló törvény változása miatt volt szükség a helyi adórendelet felülvizsgálatára. Az Önkormányzat 
semmiféle változást nem épített bele ebbe az adórendeletbe, csak kizárólag a törvényi változás van 
benne. Ennek okán megszűnik a város területén az üdülőépület után eddig fizetendő forgalmi adó, ami 
évi 4,5 millió forintot hozott az Önkormányzatnak. Az idegenforgalmi adó alapjául csak a 
vendégéjszaka marad, illetve, ha valaki szállásdíjat kér azért, mert nála vendégéjszakát töltenek el, 
akkor a szállásdíj 4 %-a lesz a fizetendő adó. Ezen kívül megszűnik a piaci és a vásározó 
kereskedelem által ideiglenesen befizetendő iparűzési adó.  
 
Száger Gyula elnök kéri, aki a helyi adókról szóló új rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

45/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága az Önkormányzat a helyi adókról szóló új helyi rendeletet az előterjesztés és a 
rendelettervezet szerint megalkotásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Határidő:  Azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
 
10.) Javaslat fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére 
 
Száger Gyula elnök ismerteti az előterjesztést. 
 
Bihari Zsuzsanna aljegyző elmondja, hogy az Önkormányzatot anyagilag terheli a fogorvosi rendelő 
felszerelése, és a felszerelés működésre való átadása megbízási szerződés keretében. A testületi ülésre 
tud eljönni a doktor úr. Jegyző Úr azt kérte, hogy pénzügyi szempontból tárgyalja a Bizottság, szakmai 
szempontból pedig a holnapi Humánpolitikai Bizottsági ülésen tárgyalják meg a napirendi pontot.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető hozzáfűzi, hogy egy meghatározott minimum felszerelésnek 
rendelkezésre kell állni, amit az Önkormányzat kell, hogy biztosítson. Ez a készlet kiegészítésre 
szorul, mert Gyimesi doktor úr nem kért egy csomó felszerelést, mert neki megvolt a sajátja, és azt 
használta. Hiába vállalkozásba adja ki az Önkormányzat, csak felszerelve adhatja ki.  



13 
 

 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy mi a helyzet olyan szempontból, hogy ez a státusz 
közös volt Majosházával.  
 
Bihari Zsuzsanna aljegyző elmondja, hogy azáltal, hogy kiszervezik ezt a szolgáltatást, Majosháza 
részére tovább nem biztosítják.  
 
Száger Gyula elnök kérdése, hogy tudják ezt Majosházán is? 
 
Bihari Zsuzsanna aljegyző elmondja, hogy azt nem tudja pontosan, hogy ezzel kapcsolatban hol 
tartanak a megbeszélések.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy Gyimesi doktor úr akkor távozik, mikor az új 
fogorvos érkezik.  
 
Bihari Zsuzsanna aljegyző válasza, igen.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy kitől vásárolja meg a praxist az új orvos, az 
Önkormányzattól, vagy Gyimesi doktortól.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy nem megvásárolja, hanem az Önkormányzat 
átadja neki. Minden egyes orvosi praxis így került ki.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag megjegyzi, hogy az Önkormányzat ad ajándékba egy 10 millió 
forintot érő praxist, amivel aztán ő azt csinál, amit akar? 10 év múlva a következő orvosnak már 
fizetnie kell érte.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy ez azért nem egészen így van, mert csak az 
veheti át tőle, akit az Önkormányzat választ az ő helyébe. Mert, ha ellátási kötelezettséget nem biztosít 
neki az Önkormányzat, attól kezdve az OEP nem fogja finanszírozni. Tehát az Önkormányzat dönti el, 
hogy ki az az orvos, aki neki megfelel, akinek ő az ellátási kötelezettséget biztosítja.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag elmondja, hogy nem a személlyel van neki problémája, biztos 
nagyon jó szakember és fantasztikus fogorvos, de jelen pillanatban most úgy néz ki, hogy 
gyakorlatilag semmit nem tudnak róla, és adnak a kezébe egy 10 millió forintot érő vállalkozást, 
illetve egy vagyon értékű jogot.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető hozzáfűzi, hogy erről senki itt nem tehet, ez így működik 
Magyarországon.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdezi, mi a helyzet akkor, ha esetleg azt a hírt kapják, hogy doktor 
úr nem megfelelően rendel, nem megfelelően látja el a pácienseket stb.?  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető válasza, hogy van egy megbízási szerződése, ez maga az 
ellátási kötelezettség, és ha nem kielégítően végzi el a szolgáltatást, akkor a szerződést fel lehet vele 
bontani.  
 
Száger Gyula elnök kérdése, hogy meddig szól ez a szerződés. 
 
Bihari Zsuzsanna aljegyző válasza, hogy 2011. február 1-től határozatlan időre szólna. Részletesen 
ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy mi a helyzet azzal, hogy Kováts doktor úr rendelőjét 
használják, amiért eddig is fizettek. Neki kell majd azt fizetni, vagy az Önkormányzat béreli neki a 
helyiséget?  
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Száger Gyula elnök szerint ez ugyanúgy megy tovább, mint Gyimesi doktorral.  
 
Bihari Zsuzsanna aljegyző válasza, igen, mert az alapellátást, tehát a helyiséget és az alapeszközöket 
az Önkormányzatnak kell biztosítania. Meg lehetne oldani az Egészségházban is, de mivel Kováts 
doktorral határozott idejű szerződés van érvényben, ott fog rendelni az új fogorvos is.  
Az új orvos esetében egy társasággal köt megállapodást az Önkormányzat, nem magával a 
fogszakorvossal, akik onnantól kezdve üzemeltetik, használják és fenntartják. Az orvos az 
egészségügyi szolgáltató társaság képviseletében ellátja a szolgáltatást.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy a Toldi-Dentál Kft-t nem kereste meg az 
Önkormányzat, hogy felszabadul egy fogorvosi álláshely?  
 
Bihari Zsuzsanna aljegyzőválasza, úgy tudja, nem, de nem volt benne a tárgyalásokban.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag szerint őket is meg kellett volna kérdezni legalább morális okokból, 
ha már van itt Dunavarsányban egy ilyen szolgáltató, hátha érdekelné őket is a dolog. Le kellene velük 
is ülni tárgyalni, hogy ki mit ajánl, ki mit tud nyújtani, és a jobb feltételeket választani. Miért megy 
bele az Önkormányzat tárgyalás nélkül egy ilyen komoly dologba? Mert ez egy vagyon, egy lehetőség 
bármelyik orvos számára. Senkinek nem akar a prókátora lenni és nincs is senki ellen, csupán az elvét 
kérdőjelezi meg az ügymenetnek. Mert lehet, hogy a Toldi-Dentál azt mondaná, hogy fel tud venni 
még egy fogszakorvost, és ő vállalja az egésznek a berendezését, működtetését stb. De lehet, hogy azt 
mondja, hogy nem akar tovább terjeszkedni.   
 
Bihari Zsuzsanna aljegyző válasza, hogy sajnos ezekre a kérdésekre nem igazán tud válaszolni, mert 
nem tudja, hogy megtörténtek-e ezek a kérdések, tárgyalások. Holnap tud a kérdésekre válaszolni, 
amikor beszél Jegyző Úrral erről. Ígéretet tesz, hogy a holnapi bizottsági ülésre utána néz a 
részleteknek.  
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester elmondja, hogy Váczi Orsolya hallotta, hogy Gyimesi doktor 
úr elmegy, és készséges volt, felajánlotta, hogy ha helyettesíteni kell, akkor abban be tudnak segíteni.  
 
Bóna Balázs bizottsági tag szerint, ha az összes többi napirendi pontnál a Hivatal által kidolgozott 
előterjesztésekben foglaltakra és Jegyző Úr, Polgármester Úr tárgyalásaira, véleményére hagyatkoztak, 
akkor ebben a pontban is megtehetnék.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag megjegyzi, hogy nem is arról van szó, hogy nem bízik az 
értékítéletükben, de a gyógyszerész esetében is megtette a Hivatal, hogy megkérdezte az ügyről 
Mándoki urat is.  
 
Száger Gyula elnök szerint a testületi ülés előtt lehet még ezeket a kérdéseket tisztázni, és lehet 
változtatni a határozaton. Kéri, aki az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

46/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
 
1. fogadja el változatlan szövegezéssel és tartalommal a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú mellékletét képező fogorvosi területi ellátási 
kötelezettség vállalása tárgyában kötendő megbízási szerződést, s azt megköti – a 2. 
pontban foglalt feltételek teljesülése esetén - 2011. február 1-jei hatállyal határozatlan 
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időre a Dr. Pallag Ferenc fogszakorvos által alapítandó egészségügyi szolgáltatóval, 
abban az esetben, ha az új egészségügyi szolgáltató feladatellátó háziorvosa Dr. Pallag 
Ferenc fogszakorvos lesz.  
2. hatalmazza fel a Polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés 
megkötésére, aláírására az alábbi feltételek teljesülését követően: 
- Dr. Pallag Ferenc fogszakorvos hitelt érdemlően igazolja, hogy jogosult a működtetési 
jog megszerzésére; 
- Dr. Pallag Ferenc fogszakorvos bemutatja és becsatolja az illetékes Cégbíróság jogerős 
végzését az új egészségügyi szolgáltató megalapításának és nyilvántartásba vételének a 
tényéről. 
3. biztosítsa haladéktalanul - az 1. pont szerinti szerződés megkötését követően az 
egészségügyi szolgáltató részére - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott 
szakmai, műszer ellátottsági minimumfeltételeket a 2010. évi költségvetés „általános 

tartalék” előirányzata terhére.     

Határidő: azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
 
11.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmű által felszámítható ivóvízhasználat 
2011. évi legmagasabb díjaira  
 
Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető elmondja, hogy a 2007 februárjában módosított 
koncessziós szerződésben elfogadott mértékben kell megemelni a fogyasztási díjakat. Ezt tartalmazza 
a rendelet.  
 
Herczeg Mariann bizottsági tag kérdése, hogy ezt a díjat minden koncesszióban részt vevő 
önkormányzatnak, illetve a lakosoknak meg kell fizetniük? 
 
Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető válasza, igen egységes.  
 
Száger Gyula elnök kéri, aki a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

47/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dunavarsány Város 
Önkormányzatának a vízdíjról és a közkút átalánydíjról szóló 1/2007. (II.14.) rendeletét 
az előterjesztés mellékleteként szereplő tervezet szerint módosítsa.  

 
Határidő: azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  
 

12.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmű által felszámítható 
csatornahasználat 2011. évi legmagasabb díjaira  
 
Száger Gyula elnök elmondja, hogy hasonló a helyzet, mint a csatornadíjnál. Kéri, aki a 
rendeletmódosítást javasolja a Képviselő-testületnek, szavazzon . 
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Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

48/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dunavarsány Város 
Önkormányzatának a szennyvízelvezetésről szóló 20/2002.(XII.13.) rendeletét az 
előterjesztés mellékleteként szereplő tervezet szerint módosítsa.  

 
Határidő: azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
 
13.) Javaslat a 2011. évi hulladékszállítási közszolgáltatás díjának elfogadására  
 
Száger Gyula elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ő személy szerint meg van elégedve a 
szolgáltatással, mindig rendesen elviszik a szemetet. Kéri, aki a rendeletmódosítást javasolja a 
Képviselő-testületnek, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

49/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága Dunavarsány Város Önkormányzatának a köztisztaságról és a települési 
szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII.13.) rendeletét 
az előterjesztés mellékleteként szereplő tervezet szerint módosítsa.  
 
Határidő: azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
 
14.) Javaslat a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő új együttműködési megállapodások 
elfogadására  
 
Dr. Kiss István jogi referens elmondja, hogy az új együttműködési megállapodások szövegei szinte 
teljes mértékben az előzőekre épültek. Gazdasági Osztályvezető Asszonnyal nézték át, és aktualizálták 
a határidőket, a költségvetési rendelet, pénzügyi beszámolók és a zárszámadási rendelet előkészítése 
szempontjából. Az a lényeg, hogy a koncepció megbeszélése zökkenőmentesen folyjék. Törvényi 
előírás, hogy együttműködési megállapodást kell kötni a kisebbségi önkormányzatokkal.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

50/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
a) fogadja el a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti együttműködési megállapodást, amely Dunavarsány Város Német 
Kisebbségi Önkormányzatával kerül megkötésre, és hatalmazza fel a Polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
b) fogadja el a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti együttműködési megállapodást, amely Dunavarsány Város Cigány 
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Kisebbségi Önkormányzatával kerül megkötésre, és hatalmazza fel a Polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
c) hatalmazza fel a Polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  

 
 
15.) Tájékoztatás Dunavarsány területén vízi állások létesítésének és fennmaradásának 
szabályozásáról szóló 4/2001. (II.15.) Ök. rendeletről  
 
Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető elmondja, hogy 2010. december 31-ével lejártak 
a dunavarsányi stégekre 2000-ben kiadott fennmaradási engedélyek. Sajnos most jogilag rendezetlen a 
helyzet, ezért nem sikerült rendeletet alkotni. Az erre vonatkozó országos szabályozást hatályon kívül 
helyezték, illetve visszavonták a hatályos rendelkezést és nem hoztak helyette másikat.  
 
Száger Gyula elnök elmondja, hogy a tájékoztatót a Bizottság elfogadja, kéri a Bizottság szavazását.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
(szavazott 3 fő) 3 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

51/2010.(XII. 8.) számú Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága a Dunavarsány területén vízi állások létesítésének és fennmaradásának 
szabályozásáról szóló 4/2001. (II.15.) Ök. rendeletről szóló tájékoztatást elfogadja 
 
Határidő: azonnal, ill. a következő Kt. ülés  
Felelős:  a Bizottság elnöke  
 
 

 
Száger Gyula elnök Minden jelenlévőnek megköszöni a mai ülésen való részvételt és a 
hozzászólásokat, az ülést 2030 órakor bezárja.  
 
A jegyzőkönyv 19

30 órakor lezárásra kerül, az ülés hanganyagát a „Pénzügyi – Jogi 2010. 12. 8” 

néven mentett MP3 formátumú fájl őrzi.  

 

K.m.f. 
 
 

 
  Száger Gyula  
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke  


