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Készült:

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. február 14. napján
megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Nagy Tamás polgármester,
Boldoczki Imréné alpolgármester,
Mogyorós Mária képviselő,
Poros Mihály képviselő,
Suhajda Imréné képviselő,
Thiesz Jenő képviselő,
Tóth Tibor képviselő.
Zsidóné Faragó Monika körjegyző.

Meghívott:

Meghívó nélkül
megjelent:

Tímár Zoltán TI-TO KFT. ügyvezető igazgatója,
Skrenyó Edit DÁMK intézményvezető,
Bíróné Skrenyó Gyöngyi pénzügyi főtanácsos.

Tihanyi Szilvia

Nagy Tamás polgármester
Köszönti a képviselőket, a vendégeket, az ülést megnyitja.
A képviselőtestület teljes létszámmal jelen van.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a napirend kerüljön módosításra és kiegészítésre. 1./ napirendi pontként kéri
tárgyalni: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 19/2003. (XII. 22.) rendelet módosítását. (folyékony hulladék elszállítás
díjának megállapítása.) Előadó: Nagy Tamás polgármester 2./ napirend: Dunaegyháza Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 14.) rendelet módosítása. Előadó:
Nagy Tamás polgármester. A meghívóban szereplő Dunaegyháza Község Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló helyi rendelet tárgyalása 3./ napirendi pontra módosul. 4./
napirend: Szociális igazgatásról és szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2008.
(VI. 1.) rendelet módosítása. Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző. 5./ napirend:
Egyéb ügyek, ennek keretében az általános iskolai felvételi körzethatár meghatározása,
többek között.

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, vagy más javaslat.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
12/2013. sz. Önk. hat.
Napirendi pontok elfogadása.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
meghívóban szereplő napirendet a javasolt módosítással és
kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1./

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 19/2003. (XII. 22.) rendelet módosítása.
(folyékony hulladék elszállítás díjának megállapítása.)
Előadó: Nagy Tamás
polgármester

2./

Dunaegyháza Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (III. 14.) rendelet módosítása.
Előadó: Nagy Tamás
polgármester

3./

Dunaegyháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló helyi
rendelet tárgyalása.
Előadó: Nagy Tamás
polgármester

4./

Szociális igazgatásról és szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
4/2008. (IV. 1.) rendelet módosítása.
Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

5./

Egyéb ügyek

1./ N a p i r e n d :
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település

tisztaságáról szóló 19/2003. (XII. 22.) rendelet módosítása.
(folyékony hulladék elszállítás díjának megállapítása)
Előadó: Nagy Tamás
polgármester
Nagy Tamás polgármester
Köszönti Tímár Zoltán Urat a TI-TO KFT. ügyvezető igazgatóját.
Elmondja, hogy a január 31-i ülésén tárgyalt a képviselőtestület a folyékony hulladék
elszállításáról. Az 5/2013. sz. Önk. határozatában döntött arról, hogy a polgármester
ismételten vegye fel a kapcsolatot Tímár Zoltán igazgató úrral, s hívja fel figyelmét a
folyékony hulladék elszállítás díjának csökkentésére, illetve kisebb mértékű emelésre tegyen
javaslatot.
Tímár Zoltán TI-TO KFT. ügyvezető igazgatója
Köszönti a Képviselőtestület tagjait.
Elmondja, hogy 2013. január 1-től törvényi rendelet alapján a Solti Vízmű szennyvíz telepe a
KALOCSAVÍZ KFT-hez került át. A Kalocsavíz KFT. üzemelteti a szennyvíz telepet, ahova
Dunaegyházáról is szállítják a szennyvizet. Az elszállítás díját a KFT. a saját díjaira emelte
meg. A telepen az ürítés számítógépes rendszeren keresztül történik. Az általa benyújtott
áremelkedés 442.-Ft + ÁFA. Az eddigi 1.400.-Ft/m3 szállítás díjhoz képest ez jelentős
mértékű emelést jelent. Ez ügyben próbált tárgyalni a Kalocsavíz KFT vezetőjével, de nem
talált meghallgatásra. Utolsó alkalommal 2010-ben volt Dunaegyházán a képviselőtestület
ülésén, tehát 2010. január 1-én történt az utolsó díjmódosítás. Akkor a munkabérhez
kapcsolódó járulék 45.281.-Ft/fő, 2013. január 1-én a minimálbérhez kapcsolódó járulék
75.677.-Ft/fő. A munkavégzéshez 2 főre van szüksége. A szolgáltatási díj emelését az
alkatrész árak, a munkabér és hozzá kapcsolódó járulékok és az üzemanyag ár jelentős
emelkedése befolyásolja. Az üzemanyag áremelkedés 2010. január 1-én 283.-Ft/liter, 1013.
január 1-én 421,90-Ft/liter, mely rendkívül nagy emelkedést jelent. Az előzőekben felsoroltak
miatt számításaik szerint lényegesen magasabb emelést kellett volna végrehajtaniuk.
Amennyiben némi haszonra kívánnak szert tenni a javasolt emelésre szükségük van.
Elmondja, hogy amennyiben az előterjesztésben szereplő 1.860.Ft/m3+ÁFA áron szállítják el
Dunaegyházáról a folyékony hulladékot, ez a szállítási összeg Solt városban 2.150.FT/m3+ÁFA összeget tesz ki, tehát magasabb a szállítás díja.
Amennyiben figyelembe veszi az infláció mértékét, az is lényegesen jelentősebb, mint az
előzőekben elhangzott emelés mértéke.
Thiesz Jenő képviselő
Megjegyzi, hogy ilyen mértékű emelésnél a lakosok nem fogják elszállíttatni a szennyvizet,
inkább kiengedik a kertjeikre. Tudomása szerint van aki a kertjét szennyvízzel locsolja, mely
borzasztó bűzt áraszt, s ezzel a környezetet is szennyezi.
Zsidó dr. Faragó Monika körjegyző
Kéri a képviselőket, amennyiben tapasztalják, hogy valaki illetéktelen helyre engedi a
szennyvizet, azonnal jelezzék, s kimegy a helyszínre. Abban az esetben tud csak intézkedni,

amikor látható a szennyvíz ürítése. Arra nincs apparátus, hogy heti egy-két alkalommal ilyen
jellegű ellenőrzést végezzünk a községben.
Tímár Zoltán
Elmondja, hogy mindent elkövetett a díj csökkentése érdekében, több alkalommal is próbált
egyezkedni a Kalocsavíz KFT. vezetőjével, eredménytelenül. Sajnos a nagy cégek
hajthatatlanok. Tájékoztat, hogy az ürítési díj a legjelentősebb. A szennyvízszállító gépkocsin
általában 7 m3-es tartály van, s van aki csak 3, vagy 4 m3 szennyvíz elszállítását kéri.
Thiesz Jenő
Megkérdezi, hogy mérik az elszállítandó szennyvíz mennyiségét.
Tímár Zoltán
A tartályon kívül van egy mutató, melyen látható a töltés mennyisége. Próbálnak rugalmasak
lenni, s csak a kért mennyiséget szállítják el. Kalocsán 5 m3 elszállítása, ürítése esetén is 7
m3-t számítanak fel, s ennyiért is kell fizetni.
Tóth Tibor képviselő
A számítógépes mérés ellenére is ki kell fizetni a 7 m3-t?
Tímár Zoltán
Ebben az esetben is, nem tudja, hogy ezt hogy oldják meg. Még egyszer elmondja, hogy
minimális haszonnal dolgoznak. Az előterjesztésében szereplő emelés szükséges ahhoz, hogy
tevékenységüket továbbra is folytathassák.
Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még
kérdés, vagy más javaslat.
Mivel nincs, megkérdezi, hogy ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a folyékony hulladék
elszállításának díja 2013. március 1-től????? 1.860.-Ft/m3+ÁFA legyen.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2013. /II. 21./ RENDELETE
A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS

INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL
SZÓLÓ 19/2003. /XII. 22./ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

1. §.

/1/

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 19/2003. /XII. 22./ rendelet 1. sz. melléklete rendelkezései helyébe
az alábbi rendelkezés lép.
A települési folyékony hulladék gyűjtésének és elszállításának szolgáltatási díja 2013.
03. 01-től lakossági és közületi körben:
1.860.-Ft/m3
A fenti díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
2.§.
Záró rendelkezés

E rendelet 2013.
. napján lép hatályba.
A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik.

Nagy Tamás
polgármester

Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

2./ N a p i r e n d :
Dunaegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 14.)
rendelet módosítása.
Előadó: Nagy Tamás
polgármester
Nagy Tamás polgármester
Kéri Bíróné Skrenyó Gyöngyi pénzügyi főtanácsost, hogy amennyiben van, tegye meg
kiegészítését a napirendi ponttal kapcsolatban.

Bíróné Skrenyó Gyöngyi pénzügyi főtanácsos
Elmondja, hogy a rendeletmódosításra azért volt szükség, mivel hitelállományunk 2012.
december 12-ével megszűnt, ezen a napon volt az adósságkonszolidáció.
Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2013. (II. 21.) RENDELETE
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
3/2012. (III. 14.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. Tv. 16. § /1/ bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Dunaegyháza Község Képviselőtestülete a következőket rendeli:
1. §.
Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének bevételi előirányzatát 242.921/e Ft-ról 239.921/e Ft-ra módosítja az alábbiak
szerint:
- iparűzési adó előirányzata14.000/ eFt-ról 22.000/ eFt-ra,
- felhalmozási saját bevételek előirányzata 0 Ft-ról 5.000/eFt-ra,
- állami támogatás előirányzata 4.500/ eFt-ról 36.384 /eFt-ra,
-hitelfelvét előirányzata 47179/ eFt-ról 661/eFt-ra módosul.
Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének kiadási előirányzatát 242.921/e Ft-ról 239.921/ eFt-ra módosítja az alábbiak
szerint:
tartalék előirányzata 3.000/ eFt-ról 0 Ft-ra módosul.
2. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Tamás
polgármester

Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

BEVÉTELEK
1. sz. táblázat
Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi
Eredeti
előirányzat

1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

2
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)
Helyi adók
Illetékek
Átengedett központi adók
Bírságok, díjak, pótlékok
Egyéb sajátos bevételek
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
Áru- és készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel
Működési célú hozam- és kamatbevételek
Egyéb működési célú bevétel
II. Közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
Normatív hozzájárulások
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
Központosított előirányzatok
Kiegészítő támogatás
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
Címzett és céltámogatások
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Egyéb támogatás
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

Módosított előirányzat

3
70 315
66 146
14000

22000

52146

52146

4 169

4 169

2084
2085

2084
2085

72 782
49853
8320
10109

105 952
49853
8320
1286
10109

4500
45 921
30 840
3840

36384
45 921
30 840
3840

27000
15 081

27000
15 081

6.2.4.
6.2.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.

EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

15081

10.
11.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa
(11.1.+11.2.)
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

189 018

156 873

51 251
47 179

4 733
661

47179

661

4 072

4 072

4072

4072

240 269

161 606

11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.
12.1.6.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.
12.2.6.
12.2.7.
13.
14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)

15081
5 000
5000

KIADÁSOK
2. sz. táblázat
Sorszám

Kiadási jogcím

2012. évi
Eredeti
előirányzat

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Módosított előirányzat

2.6.

2
3
4
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
187 356
190 008
Személyi juttatások
98851
98851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
24051
24051
Dologi kiadások
48466
48466
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
15988
18640
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
14336
14336
- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Működési célú támogatásértékű kiadás
1652
1652
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
19 153
19 153
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
19153
19153
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
7.
8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
Általános tartalék
Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

3 000
2000
1000
209 509
30 760
30 760

209 161
30 760
30 760

30760

30760

240 269

239 921

-20 491

-52 288

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE
3. sz. táblázat
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE
4. sz. táblázat
1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

20 491

-26 027

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.
táblázat 12. sor)
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl.
12.1. sor)
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2.
sor)
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6.
sor)
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat
6.1. sor)
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

51 251

4 733

47 179

661

4 072

4 072

30 760

30 760

30 760

30 760

0

0

1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

3./ N a p i r e n d :
Dunaegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló helyi rendelet tárgyalása.

Előadó: Nagy Tamás
polgármester
Nagy Tamás polgármester
Elmondja, hogy az eddigi normatív alapú finanszírozást feladatalapú finanszírozás váltotta
fel.
Kéri Bíróné Skrenyó Gyöngyi pénzügyi főtanácsost, hogy ismertesse a 2013. évi költségvetés
tervezetét.
Bíróné Skrenyó Gyöngyi pénzügyi főtanácsos
Elmondja, hogy a kiadási és a bevételi előirányzatok jelentős csökkentek, ez abból adódik,
hogy az általános iskolát 2013. január 1-től a KIK üzemelteti, tehát kiadásaival, illetve
bevételeivel nem kell számolni, illetve tervezni, ezek a tételek természetesen csökkentik a
költségvetést. A DÁMK-ból az iskola ki lett emelve, maradt az önkormányzat, az óvoda,
illetve a körjegyzőségi hivatal. Nagy eseményt jelent számunkra, hogy a költségvetésbe nincs
hitel tervezve, illetve 6.800.000.-Ft pénzmaradványunk is volt az elmúlt év végén.
Céltartalékként és általános tartalékként 6.000.000.-Ft-tal terveztünk. Támogatást külön kap
az önkormányzat a hivatali feladatok ellátására, külön az óvodai feladatok ellátására és külön
az önkormányzat a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra, pld. közvilágítás,
köztemető fenntartás, útfenntartást, stb. Ezen kívül bevétel jelentenek a helyi adók. Ebben
annyi változás történt, hogy a gépjárműadó 40 %-a maradt helyben, az összes többi adónem
saját bevételünk. Ezekből a saját bevételekből lehet tervezni, s működni. A 2013-ban egy
pozitív mérlegű költségvetéssel tudtunk tervezni. A célok mindenütt ugyanazok voltak, mind
a személyi juttatások, mind a munkáltatót terhelő járulékok, mind a dologi kiadások
tekintetében, a lehető legminimálisabbra csökkenteni, minden esetben csak a kötelezőt
terveztük be. Pénzeszköz átadásnál jelentkezik, - amennyiben nem változik a fogorvosi ellátás
rendje – melyet helyettesítés címén Dunavecsére a fogorvosnak utalunk át. A segélyeknél
változás, hogy az ápolási díj és az időskorúak járadéka átkerült a Járási Hivatal hatáskörébe.
Az összes többi segély továbbra is helyben maradt, melyet továbbra is mi folyósítunk. A
költségvetésbe előző évi normatíva visszafizetést is terveztünk. Ez abból adódik, hogy az
iskola létszáma az utolsó évben nagyon megváltozott, itt 3.000.000.-Ft-os tételt terveztünk be
a költségvetésbe, reményei szerint ilyen mérvű összegre nem lesz szükség. Ez viszont csak a
beszámoló időszakában tudható meg, mivel ennek számos vonzata van.
Mogyorós Mária képviselő
A céltartalék mire lett tervezve.
Nagy Tamás polgármester
A céltartalékot azért szükséges tervezni, mivel előre nem tudjuk milyen pályázatok kerülnek
kiírásra, s ezekben a képviselőtestület részéről milyen döntés születik. Az önerőt tartalmaznia
kell a költségvetésnek, mivel a pályázat benyújtásánál bizonyítani kell az önerő tervezését.
A költségvetést a szokásos alapossággal és takarékos gazdálkodást szem előtt tartva
készítettük el. Gondol itt a közüzemi díjakra, fűtésre, stb. Utánanézett az elmúlt évi
fogyasztási mennyiségeknek, s erre az évre is ezt terveztük be. Nincs tervezve a
közművelődési feladatra kapott támogatás 1.750.000.-Ft. Könyvtáros felvételére nem került

sor, melyet nem is szándékozunk megtenni, így a könyvtáros bére ebben az évben megmarad.
A későbbiekben érettségizett közcélú dolgozót veszünk fel a könyvtárba, akinek bérét az
állam 100 %-os mértékben állja.
Véleménye szerint a költségvetés korrekt, átlátható.
Tóth Tibor képviselő
Megkérdezi, hogy az átmeneti segély fogalma mit tartalmaz, s mennyi az átmeneti segély
összege?
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Az átmeneti segély a szociális rendeletünk szerint a hirtelen olyan helyzetbe került
személyeket segíti, akik a létfenntartásukat fenyegető élethelyzetbe kerültek. A segély 1.000.Ft-tól 5.000.-Ft-ig állapító meg. Az átmeneti segély megállapítása polgármesteri hatáskörbe
tartozik, mivel indokolt esetben azonnal segíteni kell. Segélyt viszont valóban csak indokolt
esetben állapít meg. Korlátozni azt, hogy hányszor adhatunk segélyt, nincs lehetőség, mert
lehet, hogy valaki hetente kerül olyan élethelyzetbe, hogy átmeneti segéllyel támogatni kell.
Tóth Tibor képviselő
Már az előző üléseken is elmondta, hogy helyben lenne a legcélszerűbb, s a legkényelmesebb
a dunaegyházi lakosoknak fogászati ellátást biztosítani.
Az előző ülésen a doktornő elmondta, hogy kb. 500.000.-Ft hiányzik ahhoz, hogy helyben
beindítsa a rendelő működtetését.
Nagy Tamás polgármester
Nem támogatja, hogy anyagilag támogassuk a doktornőt. A falugyűlésen felvetettek szerint
sorolhatná, hogy ki kérne még támogatást. A doktornő a fogorvosi ügyeletet ellátja, mely
kedvező a község lakosainak.
Mogyorós Mária képviselő
A rendelet 21. §. /3/ bekezdésében szerepel: A képviselő-testületek a működési célú végleges
támogatások között az (1) bekezdésben felsorolt szervezetek támogatására jóváhagyott
keretösszeg felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Nem tudja ez mit jelent.
Nagy Tamás polgármester
A támogatás nem kötelező feladata az önkormányzatnak, a támogatást nevesíteni kell. A
támogatás bevétel kiesést okoz, ennek meg kell jelölni a forrását. Ez nem kötelező feladat,
csak lehetőség.
Mogyorós Mária képviselő
A 23. §. (1) pontjában szerepel: „az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok
benyújtásához a képviselőtestület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok
benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás

rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester
előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
Nem tudja, hogy ez esetben a képviselőtestület döntése miért szükséges.
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Ahhoz, hogy a pályázatot benyújtsuk engedély szükséges. A támogatás csak akkor valósul
meg, ha a pályázatot megnyertük. A felhasználásról mindenképpen képviselőtestületi döntés
kell.
Mogyorós Mária képviselő
A rendelet 13. §-ában szerepel: az általános és a cél tartalék feletti rendelkezés jogát a
képviselőtestület a polgármesterre ruházza át. A döntésekről a képviselőtestületnek be kell
számolnia.
Megkérdezi, hogy ez általános gyakorlat?
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
A polgármester 800.000.-Ft összegig
képviselőtestületi hatáskörbe tartozik.

rendelkezik,

ezen

összeg

felett

a

döntés

Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban van-e még
valakinek kérdése, hozzászólása, vagy más javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése
alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a
1számú mellékletben meghatározott címrend szerint.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 122.985,- ezer forintban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszeg
előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) intézményi működési bevétel
6.043 e Ft
b) önkormányzat saját működési bevétele
20.100eFt
c.) állami támogatás
68.731eFt
c) támogatásértékű bevétel
21.286 e Ft
d.) előző évi pénzmaradvány
6.825eFt
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 122.985 e Ft,
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 101.591 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 21.394 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
101.591 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
43.531e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
11.753 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
27.015 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
11.692 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
1600 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
21394e Ft
ba) beruházások,
0 e Ft
bb) felújítások
21394 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások
0 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány
6000 e Ft
(2) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének bevételei forrásonkénti összetételét a 2. sz.
melléklet alapján állapítja meg.
(3) A bevételek költségvetési szervenkénti alakulását a 3. sz. melléklet alapján határozza meg.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű
ellátásai: 11.692 e Ft
5. §. (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervének
kiemelt kiadási előirányzatait az 4. sz., kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban a 5. sz. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat
a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3000 e Ft, a céltartalék
3000 e Ft.
9. §. Az önkormányzat 2013. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 6. számú, a társadalomszociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A képviselő-testület a felújítások előirányzatát a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
12. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő járulékaival együtt.
13. § Az általános és a cél tartalék feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre
ruházza át.
A döntésekről a képviselő-testületnek be kell számolnia.
14. § Az önkormányzat és intézménye írásban történő kötelezettségvállalás alsó határa 50 e Ft, az 50
eFt alatti kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást vezetnek az intézmények.
4. Egyéb rendelkezések

15. §. (1) Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. sz melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves
bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
16. §. (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó
jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek
érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az
eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan
betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a
költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja
automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. §. (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi
előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül
átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére
kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) Az Áht. végrehajtási rendelete 35.§. (10) bekezdése szerint az önkormányzati
költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200 e Ft értékhatárig
saját hatáskörben felhasználhatják. E §. alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv
intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti
előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek
vezetői által benyújtott kérelem alapján – polgármester dönt.
(5) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási
célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási
pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására
csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével
kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat,
valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a
felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a
képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e
kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a
költségvetési rendeletét módosítja.
18. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és
kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és
intézményenként vagy feladatonként 1.000 e Ft összeg erejéig.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet
módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselőtestület a Rendeletét módosítja.
19. §. (1) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyezetés
után kerülhet sor.
Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell
gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
20. §. (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az
alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a az állami támogatásokat megalapozó

adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok
helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat,
dokumentumokat naprakészen vezetni.
21. §. (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek,
alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 20. §. (1)
– (5) bekezdéseiben foglalt előírások mellett.
(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem
támogathatnak.
(3) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között az (1)
bekezdésben felsorolt
szervezetek támogatására jóváhagyott keretösszeg (……..)
felhasználásáról saját hatáskörében dönt.
22. §. (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a
támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a
támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás
határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről,
ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett
támogatás visszafizetési rendjéről.
(2) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben
az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette
igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a
támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat
költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.
(4) A támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő
január 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a
felhasználást igazoló bizonylatok másolatát.
A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
23. §. (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselőtestület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást

nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre
költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselőtestület határozattal dönt.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
24. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő
átmenetileg szabad pénzeszközök
- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti
hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni
kell.
Pénzellátás szabályai
25. §. (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári
finanszírozásban,
időarányosan
biztosítja
az
előirányzat-felhasználási
terv
figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell
alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá
kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatellátáshoz évközben
egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a polgármesteri hivatal a jóváhagyást követő 8
napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az
intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre
hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az
Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező
túl-, illetve alulfinanszírozást az következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás
utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel
az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

5. Záró rendelkezések
26. §. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit

azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap

.........................................................
jegyző

........................................................
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap

P.H.

.......................................................
jegyző

4./ N a p i r e n d :
Szociális igazgatásról és szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2008. (IV. 1.)
rendelet módosítása.
Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző
Nagy Tamás polgármester
Elmondja, hogy a méltányossági ápolási díj évente 1.500.000.-Ft-tal terheli meg
költségvetésünket, mely 100 %-ban önkormányzatunk kiadása. A környező településeken
ilyen jellegű ápolási díjat nem állapítanak meg, mivel szabad forrás nem áll rendelkezésre.
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Javasolja, hogy új kérelem esetén március 1-től méltányossági ápolási díjat ne állapítson meg
a képviselőtestület. Amennyibe a képviselőtestület támogatja, a folyamatban lévő ellátásokat
még 3-4 hónapig folyósítjuk, hogy akik eddig ápolási díjban részesültek, legyen idejük
gondoskodni az ápoltakról, vagy esetleges elhelyezésükről, illetve gondoskodni tudjanak
arról, hogy ez alatt az idő alatt munkahelyet keressenek. Úgy gondolja, hogy rendkívül
méltányosan jár el a képviselőtestület, ha még 3-4 hónapig pluszban folyósítja az ápolási díjat.
Javasolja, március 1-től új méltányossági ápolási díjat ne állapítson meg a képviselőtestület, s
helyezze hatályon kívülre e rendelkező részt.

Boldoczki Imréné alpolgármester
Megkérdezi, hogy hány személy részesül méltányossági ápolási díjban, s annak mennyi az
összege.
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Méltányossági ápolási díjban 5 személy részesül, mely 25.000.-Ft/hó/fő összeget tesz ki.
Eddig rendkívül szociálisan érzékenyen járt el a képviselőtestület ebben az ügyben. A
méltányossági ápolási díj megállapítása nem tartozik a kötelező feladatellátásunk körébe.
Tóth Tibor képviselő
Úgy gondolja, hogy 3 hónap alatt is nehezen talál munkahelyet az, akinek megszüntetjük az
ápolási díjat.
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Elmondja, hogy az ápolási díj hatáskörileg a Kunszentmiklósi Járási Hivatalhoz került. Van
normatív módon megállapítandó ápolási díj, mely jövedelem, illetve állapotfüggő, illetve a
súlyosan fogyatékos mozgáskorlátozottnak az emeltszintű ápolási díj.
Mogyorós Mária képviselő
A méltányossági ápolási díjat az elmondottak alapján még június végéig kapják az ápolók.
Nagy Tamás polgármester
Javasolja, hogy március 1-től új méltányossági ápolási díj kérelmet ne fogadjunk be, s ezt a
jellegű ápolási díjat március 1-ig szüntessük meg, illetve 2013. június 30-ig még folyósítsuk
tovább a gondozók részére.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta.

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2013. (II. 21.) RENDELETE
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL
szóló 4/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 25. §, 38. §, -aiban foglaltakra
figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
módosított 4/2008. (IV. 1.) Önk. rendeletét (továbbiakban: R. az alábbiak szerint módosítja:
1. §.

2. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Nagy Tamás
polgármester

Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

5./ N a p i r e n d :
Egyéb ügyek
Nagy Tamás polgármester
Elmondja, hogy átmeneti hitel felvételére lesz szükségünk, mivel a művelődési ház
felújítására március hónapban 21.000.000.-Ft-ot a vállalkozónak teljes egészében saját
forrásból nincs lehetőségünk kifizetni. Hitel felvétele azért is szükséges, hogy a
működésünket kedvezőtlenül ne befolyásolja, s a dolgozók részére a bérek kifizetését
biztosítani tudjuk.
Kéri, hogy hatalmazza fel a képviselőtestület, hogy 10-15.000.000.-Ft likvidhitel
igénybevételére keressen meg a képviselőtestület által ajánlott 2-3 bankot, hogy 6-7 hónap
futamidőre milyen feltételekkel tudnának önkormányzatunknak hitelt nyújtani.
A jegybanki alapkamat jelenleg 5,5-5-6 %.
A számlavezető bankunk a Solt és Vidéke Takarékszövetkezet. Az igazgató asszonnyal
tárgyalt ebben az ügyben, nem zárkózott el a hitelnyújtástól.
Thiesz Jenő képviselő
Mivel a számlavezető bankunk a Solt és Vidéke Takarékszövetkezet, javasolja, tárgyaljunk a
vezetővel a likvid hitel felvételéről.

Tóth Tibor képviselő
Javasolja, hogy a hitel ügyében a dunaföldvári K&H Bankot is keressük meg.
Nagy Tamás polgármester
Kéri, hogy bízza meg a képviselőtestület, hogy az Országos Takarékpénztárt Solt, a Solt és
Vidéke Takarékszövetkezetet, és a K&H Bank Dunaföldvár, vegye fel a kapcsolatot likvid
hitel felvétele ügyében.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
13/2013. sz. Önk. hat.
Likvid hitel felvételére az Országos Takarékpénztár Solt,
a Solt és Vidéke Takarékszövetkezet, illetve a K&H Bank
Dunaföldvár megkeresése.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú
igen szavazattal megbízza Nagy Tamás polgármestert, hogy
maximum 15.000.000.-Ft likvid hitel felvétele céljából keresse meg
az Országos Takarékpénztár Solt, a Solt és Vidéke
Takarékszövetkezet, és a K&H Bank Dunaföldvár bankokat, hogy
a jogszabályoknak megfelelő árajánlatokat készítsék el és küldjék
meg részünkre.

Nagy Tamás polgármester
Elmondja, hogy a január 31-i ülésen jelen volt dr. Bácsi Beáta fogszakorvos. A napokban
ismét jelentkezett a doktornő, s elmondta, hogy még gondolkodik az ülésen elhangzott
javaslatokról.
Elmondja, hogy a KIK-nek megküldtük megállapodás tervezetünket, melyben szerepel, hogy
az étkezési térítési díjat szedjék be, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztrációt vezessék. A
befizetett összeget utalják át részünkre, melyet mi átadunk Varó Mária vállalkozónak. A KIK
igazgató asszonya jelezte, hogy az általános iskola nem szedheti az étkezési térítési díjat.
A Művelődési Házat évi 4 alkalommal térítés nélkül kívánjuk igénybe venni. Javasolja a
Vagyonkezelési Szerződésbe a 4 alkalom igénybevételének írásba foglalását.
Elmondja, hogy az óvodás gyermekek testnevelés órán térítés nélkül használhatják a
sportcsarnokot, az iskolás gyermekek viszont szintén térítés nélkül jöhetnek az óvodába
logopédiai oktatásra.

Szükség van az általános iskola felvételi körzethatárának megállapítására, ezért javasolja,
hogy Dunaegyháza Általános Iskolájának felvételi körzethatárát Dunaegyháza Község
közigazgatási területében határozza meg a testület.
A Képviselőtestület egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:
14/2013. (II. 14.) Önk. hat.:
Iskola felvételi körzet meghatározatása
Dunaegyháza Község Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal úgy
határozott, hogy a Dunaegyházi Általános Iskola felvételi körzethatáraként
Dunaegyháza Község közigazgatási területét jelöli meg.
Nagy Tamás polgármester:
A falugyűlés időpontjáról széles körben tájékozódhatott a lakosság. A www.dunaegyhaza.hu
honalapon értesítettük a lakosságot a falugyűlésről, illetve az iskolás gyermekek minden
családi ház postaládájába meghívót helyeztek el, s a szokásoknak megfelelően a községben a
megszokott helyeken tájékoztató plakátokat is elhelyeztünk a falugyűlés időpontjáról, s annak
helyszínéről.
Elmondja, hogy Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző asszonnyal Hartán Építéshatósági
Társulási ülésén vettek részt, ahol tárgyaltak Keresztély László ismételt foglalkoztatásáról. A
képviselőtestület határozata alapján Keresztély László műszaki vezető főtanácsos
munkaviszonyát 2012. június 30-ával megszüntettük. A műszaki vezető főtanácsos munkájára
ismételten igény jelentkezett, ezért pénteki napokon Dunagyházán és Apostagon megosztva 22 órában látja el munkáját, melyért 25.000.-Ft/település bért fizetünk.
Útiköltség fizetésére nincs szükség, mivel a körjegyző asszonnyal együtt személygépkocsival
biztosított a községbe utazása.
Elmondja, hogy az eb rendészeti feladatok ellátására az Alpha-vet Állatgyógyászati KFT.
(Székesfehérvár) részéről megérkezett az árajánlat, illetve a mellékelt dokumentumok, melyet
a képviselők megkaptak. Kéri még egyszer átgondolni az ezzel kapcsolatos feladatot, s a
későbbiekben visszatérünk e kérdésre.
Elmondja, hogy az ELMIB tájékoztatása alapján községünkben február 18-án közvilágítási
égőcseréket hajtanak végre. Emlékezteti a képviselőket, hogy az ELMIB 2002-ben cserélte a
ki a régi világítótesteket, melyért 2012. novemberig 70.000.-Ft/hó bérleti díjat fizettünk.
Jelenleg lehetőség van az eddig bérelt lámpatestek megvásárlására, mely a szerződésben is
szerepelt.
A lámpatesteket 10.000.-Ft + ÁfA értékben megvásárolhatjuk, ezzel a
tulajdonunkba kerül, s további bérleti díj fizetésére nincs szükség.
A március 15-i ünnepséget az Általános Iskola szervezésében március 14-én tartjuk meg.
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy február 19-én 14 órakor együttes képviselőtestületi ülés
lesz Apostag községben. Kéri a képviselők megjelenését.
Elmondja, hogy a közmunka programban a mezőgazdasági projekt március 1-én 9 fővel indul,
melynek befejezési határideje december 31. A dolgozókat 8 órában foglalkoztatjuk. A dologi

kiadás 384.000.-Ft, ezt az összeget szántásra, vetésre, gázolaj vásárlására stb. használhatjuk
fel.
Az egyéb közmunka programban 25 főt alkalmazhatunk 5 hónapra, napi 6 órás
foglalkoztatással. A dologi költségeket ennek arányában csökkenteni kellett, mely jelenleg
1.834.000.-Ft-ot tesz ki. Ebben az összegben néhány lapát, 1 betonkeverő, 20 m3
folyamkavics, 60 q cement vásárlása szerepel. Fűnyíráshoz benzinköltség 1.200.000.-Ft,
250.000.-Ft gázolaj a mezőgazdasági gép (traktor) üzemeltetéséhez. A 25 fő dolgozó részére
200.000.-Ft értékben (8.000.-Ft/fő) munkaruhát vásárolhatunk. A munkaruha overálból, s
munkavédelmi bakancsból áll. Eszköz, illetve szerszám vásárlására nincs lehetőség.
Boldoczki Imréné alpolgármester
Megkérdezi, hol fognak gazdálkodni a dolgozók.
Nagy Tamás polgármester
Káposztás kertek kukoricatermesztésre alkalmas terület, ahol tököt, babot, stb.
termeszthetnek. Az egyéb konyhakerti növények termesztését a „belső kertekben” végzik.
Javasolja konyhakerti növények termesztését, melyet Varó Mária vállalkozó megvásárol, s
felhasznál a közétkeztetésben. Tájékoztat, hogy a dolgozóknak kötelező képzésen kell részt
venniük.
Mogyorós Mária képviselő
Áldatlan állapotnak tartja, hogy Félegyházi Veronika orvos asszisztensnek a rendelés
alkalmával saját magának kell a vegyes tüzelésű kazánban fűteni, addig a betegeknek várni
kell. Amennyiben közcélú dolgozók felvételére kerül sor, méltányossági alapon az orvosi
rendelő és váró fűtésében segíthetnek. Azt viszont tudja, hogy véget ér a fűtési szezon mire a
közmunka program elindul.
Nagy Tamás polgármester
A Félegyházi BT-vel megkötött megállapodásban szerepel, hogy a BT. fizeti a fűtést,
takarítást, világítást. Amennyiben szükséges, jelzik az önkormányzat felé a megrongálódott,
elhasználódott bútorokat, s a felújítások szükségességét, pld. meszelés. A BT-ben annyi
változás történt, hogy a beltag elhunyt. Ettől függetlenül a BT a finanszírozást továbbra is
megkapja, melyből takarítónőt, illetve fűtőt alkalmazhat.
Nem engedélyezi, hogy a rendelő, s váró fűtését közmunkás dolgozó végezze addig, amíg a
BT látja el a háziorvosi feladatokat. Amennyiben ezt megengedi, ebben az esetben más is
kérhet tőlünk segítséget.
Elmondja, hogy a gázkazánt, mely üzemképes, kiiktatták, vegyes tüzelésű kazánnal fűtenek.
A rendelőt felújítottuk, ablakot, ajtót cseréltünk, tisztasági meszelést végeztünk, s a
vízrendszerrel kapcsolatos problémát is megoldottuk.
Amennyiben már nem a BT látja el a háziorvosi szolgálatot, a fűtést nekünk kell megoldani.
Mogyorós Mária képviselő
Tudomása szerint a háziorvosi épületben gázkazán is van, ez működőképes?
Nagy Tamás polgármester

Az előzőekben elmondta, hogy a gázkazánt kikapcsolták, mely működőképes, vegyes tüzelésű
kazánnal fűtenek. Egy-két évvel ezelőtt mi vásároltuk a vegyes tüzelésű kazánt.
Tóth Tibor képviselő
A falugyűlésen elhangzott ötletláda kihelyezése.
Nagy Tamás polgármester
Egyetért az ötletláda kihelyezésével, melyet a folyosón lévő asztalra helyezhetünk el.
Javasolja, hogy az elmúlt évben történt baleset helyszínén - a szülőkkel egyeztetve -3 kis
nyírfát ültessünk, s padot helyezzünk el.
Tóth Tibor képviselő
A falugyűlésen elhangzott, hogy a Hajnóczy utcában tovább kellene folytatni a járdát.
Polgármester úr ott elmondta, hogy ez a Közútkezelő KFT-hez tartozik, nekünk itt nincs
hatáskörünk. Megkérdezi, hogy a kerítések melletti rész is a Közútkezelő KFT. tulajdona.
Nagy Tamás polgármester
Utánanéz, hogy kinek a tulajdona a kerítések melletti terület.
A felszólaló nem a Hajnóczy utcában, hanem a Duna utcában kérte a járda építésének
folytatását. Sajnos itt a szűkös hely miatt nincs hely a járda továbbépítésére. Paska Sándorral
az elmúlt évben már tárgyalt, hogy a kertje végéből 1-2 m-es sávot adjon el részünkre. Ebbe ő
nem egyezett bele. Amennyiben a telek tulajdonosa nem egyezik bele a terület eladásába, a
területet kisajátíthatjuk, mely vonatkozik az ott lévő további ingatlanokra is, melyek
közvetlenül az út mellett fekszenek. Így már elkészíthetnénk a járdát. Utánanéz ennek a
megoldási lehetőségnek.
Boldoczki Imréné alpolgármester
A Petőfi Sándor utcában a Művelődési Háztól haladva a Faház vendéglő mellett nem lehet
oldalra látni, mely rendkívül balesetveszélyes. A kereszteződésben lévő Chroncsik, illetve a
Béres házon tükör felszerelésével ezt a problémát megoldhatnánk, így már belátható lenne a
kereszt utca.
Nagy Tamás polgármester
Ennek érdekében a Közútkezelő KFT-vel felveszi a kapcsolatot, mivel a jelzett két utca nem a
tulajdonunk.
Keresztély László műszaki vezető főtanácsossal megtekintik a járdaépítés lehetőségét, illetve
a tükör elhelyezését.
A Művelődési Ház jelenleg a Táncsics M. utca 13. szám alatt nyilvántartott. A házszámozást
rendezni kell, mivel ugyan ezen a házszámon magántulajdonban lévő épület is van. A
községben több utcában is problémák vannak az épületek számozásával. Kb. 2 éve a Határ
utca házszámozását rendeztük.
Több utca elnevezéséről 2012. január 31-i ülésén

határozatunk, melyben a Pincesor utcát Pince sorra változtattuk. Javasolja a Pince sor
házszámozásának rendezését, mivel ebben az utcában rendkívül pontatlan a számozás.
Mogyorós Mária képviselő
Megkérdezi, hogy az új házszámozásért az érintetteknek fizetni kell.
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Információi szerint jogszabályváltozás történt, eszerint a Földhivatalnál az átírásért nem kell
fizetni
Amennyiben a képviselőtestület dönti el az utca nevének változását és házszámozást, az ott
lakóknak nem kell fizetni.
Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a Pince sor házszámozásával kapcsolatban van-e még valakinek kérdése,
vagy hozzászólása
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
15/2013. sz. Önk. hat.
Pince sor újra házszámozása.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú
igen szavazattal a Pince sor újra házszámozásáról döntött.

Suhajda Imréné képviselő
Komárominé – akinek az iskolába vezető járda mellett van az épülete - megkérte, hogy
hassunk oda, hogy az iskolás diákok a háza falát, s a tetőt ne rongálják. Többször hallja, hogy
a gyerekek rugdossák a falat. Figyelmeztetése „süket fülekre” talált, s a gyerekek
hangnemével is probléma volt.
Nagy Tamás polgármester
Jelzi az igazgató asszonynak a képviselő asszony panaszbejelentését.
Megkérdezi, hogy az egyéb ügyek keretében van-e még valakinek kérdése, vagy bejelentése.
Mivel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Kmft.
Nagy Tamás
polgármester

Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

