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Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31. napján
megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Nagy Tamás polgármester,
Boldoczki Imréné alpolgármester,
Poros Mihály képviselő,
Suhajda Imréné képviselő,
Tóth Tibor képviselő,
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző,

Meghívott:

Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola igazgató
Dr. Bácsi Beáta fogszakorvos

Nagy Tamás polgármester
Köszönti a képviselőket, a vendégeket, az ülést megnyitja.
A képviselőtestületi ülésről hiányzik Mogyorós Mária és Thiesz Jenő képviselők.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a napirend kerüljön módosításra és kiegészítésre.
1./ napirendi pontként javasolja tárgyalni: Dunaegyháza község fogászati alapellátásának
tárgyalása. Előadó: dr. Bácsi Beáta fogszakorvos
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
1/2013. 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./

Dunaegyháza község fogászati alapellátásának tárgyalása.
Előadó: Dr. Bácsi Beáta
fogszakorvos

2./

Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett tevékenységről.
Előadó: Nagy Tamás
polgármester

3./

Bérleti díjak megállapítása.
Előadó: Nagy Tamás
polgármester

4./

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

5./

Beszámoló a körjegyzőség működéséről.
Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

6./

Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás tervezet tárgyalása.
Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

7./

Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat tervezet tárgyalása.
Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

8./

Egyéb ügyek

1./ N a p i r e n d :
Dunaegyháza község fogászati alapellátásának tárgyalása.
Előadó: Dr. Bácsi Beáta
fogszakorvos

Nagy Tamás polgármester
Köszönti és bemutatja Dr. Bácsi Beáta fogszakorvost. Elmondja, hogy a doktornő Solt
városban praktizál. Több településsel együtt – mely több mint 30000 lakost érint önkormányzatunk Dr. Bácsi Beátával kötött az ügyeleti rendszerre megállapodást. A
képviselőtestületet azzal az indokkal kereste meg, hogy a dunaegyházi fogászati alapellátást
most már szívesen ellátná. Erről az előző képviselőtestületi üléseken már tárgyaltunk.
Tevékenységét nem egyedül végzi, több fogorvossal dolgozik együtt.
Jelenleg a fogászati alapellátásunkat helyettesítéssel Dunavecsén a Rendelőintézetben Dr.
Léba Éva látja el.
Kéri Dr. Bácsi Beátát, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet munkájáról, s a lehetőségekről.
Dr. Bácsi Beáta fogszakorvos
Köszönti a képviselőtestület tagjait.
A polgármester úrral már több alkalommal beszélgettek a dunaegyházi fogászati
alapellátásról. Elmondja, hogy a rendelője a régi OTP épületében van, itt folytatja
tevékenységét. A rendelő a legkorszerűbb műszerekkel ellátott. A betegellátást, illetve az
ügyeletet 4 orvos látja el. Az ősz folyamán megtekintette a dunaegyházi fogorvosi rendelőt,
melynek felszerelése hiányos. A dunaegyházi fogorvosi rendelőbe sok műszerre van szükség,
új, korszerű széket is vásárolni kell. Amennyiben ide vásárolna műszereket, Solt városban
lévő rendelőjéből vonná el a pénzt. Amennyiben a képviselőtestület elfogadja, a fogászati
alapellátást heti 10 órában Solt városban Aranykulcs tér 6. szám alatt végezné, illetve az
iskola fogászati ellátás is itt történne. Az iskolás gyermekeket előre egyeztetett időpontban
kisbusszal térítésmentesen oda-vissza szállítanák. Térítés ellenében a busz a terhes anyákat és
az idős embereket – akik nem rendelkeznek személygépkocsival - elszállítja. Az alapellátást
legkorábban április-május hónaptól vállalja. Pályázat benyújtására, fejlesztésre lehetőség van,
melyhez önrész szükséges. Ezt a dunaegyházi önkormányzat nem valószínű, hogy vállalná.
A helyi rendelő felújítására nincs lehetősége, ezért ajánlotta fel a Solt Aranykulcs tér 6. szám
alatti rendelőt.
Nagy Tamás polgármester
A fogászati alapellátást vállalkozási alapon működtetjük, tehát nem mi fogjuk a fogorvosnak a
műszereket megvásárolni. Vállalkozásba adjuk ki, a helyiségért bérbe adjuk, a vállalkozás
pedig úgy működik, ahogy tud.
Dr. Bácsi Beáta
Az előzőekben is elmondta, hogy annyi tőkével nem rendelkezik, hogy a dunaegyházi
rendelőt fel tudná újítani, ezért ajánlotta fel a solti Aranykulcs tér 6. szám alatti rendelőt.
Tóth Tibor képviselő
Megkérdezi, hogy belátható időn belül a doktornő lát-e lehetőséget a dunaegyházi rendelő
felújítására.

Dr. Bácsi Beáta
Ez tőke függvénye. Nagy horderejű vállalkozást indított el, ebből mennyit tud félretenni, az
előre nem látható.
Nagy Tamás polgármester
A dunavecsei rendelő 14 km-re van, a solti pedig 6-7 km. A dunaegyházi lakosság már sok
tapasztalatot szerzett a dunavecsei fogászati ellátás (Dr. Léba Éva) tekintetében. Amennyiben
a lakosságot közelebb kívánjuk hozni a szolgáltatáshoz, a kisebb távolság miatt a solti ellátás
a kedvezőbb.
Boldoczki Imréné alpolgármester
Abban az esetben, ha a vállalkozás nem hoz elvárható eredményt, nem tudja, hogy mi lesz az
esetleges alapellátásunkkal. Ebben az esetben újból meg kell oldanunk az alapellátást, s
Dunavecsei Szakrendelő nem biztos, hogy ismét vállalná.
Dr. Bácsi Beáta
Amíg ő a környéken dolgozik az alapellátást elvégzi. Ezt minimum 5 évre vállalja, illetve
határozatlan időre.
A Szegedi Egyetem akreditációs programjában kíván részt venni, melyről részletesen
tájékoztat.
Tóth Tibor képviselő
Célunk az, hogy helyben legyen a fogorvosi ellátás. Látható, hogy ezt nem egyszerű
megvalósítani.
Dr. Bácsi Beáta
Amennyiben az alapellátásra megkötjük szerződést, abba belefoglaljuk, hogy az ellátás
minimum 5 évre szól, vagy határozatlan ideig.
Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola igazgatója
Megkérdezi, hogy az iskolafogászaton csak szűrés, vagy kezelés is történik?
Dr. Bácsi Beáta
Minden betegről kartont vezetnek. Amennyiben a szülő írásban kéri a kezelést, ott helyben
elvégzik. Amennyiben nem kéri, semmiféle beavatkozást nem végeznek, viszont leírják az
ellenőrzőbe, hogy a gyermeknek milyen további kezelésre van szüksége.
Nagy Tamás polgármester
Kéri, bízza meg a képviselőtestület, hogy a fogászati alapellátás ügyben további tárgyalást
folytasson.

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal 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 határozatot hozta.
2/2013. sz. Önk. hat.
Fogászati alapellátás ügyében
további tárgyalás lefolytatása.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen
szavazattal megbízza Nagy Tamás polgármestert a fogászati alapellátás
ügyében további tárgyalás lefolytatására.

2./ N a p i r e n d :
Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett tevékenységről.
Előadó: Nagy Tamás
polgármester
Nagy Tamás polgármester
Elmondja, hogy előző ülését a képviselőtestület 2012. december 19-én tartotta.
December 23-án Ádvent 4. vasárnapját ünnepeltük meg az óvoda előtti téren. Minden
szereplőnek, segítőnek, résztvevőnek megköszöni a munkáját. Bízik benne, hogy még sok
ilyen rendezvényben lesz részünk.
Január 10-én Hajóson Leader II. pénzügyi bizottsági ülésen vett részt. A Leader program
2013-ban is folytatódik. Az önkormányzatok a Leader III. programban nem igazán tudnak
részt venni, mivel kisvállalkozásoknak és nagyvállalkozásoknak írják ki a pályázatokat.
Január 21-én a DÁMK Általános Iskolában félévi értekezleten vett részt.
Január 22-én a DÁMK Óvodában szintén félévi értekezleten volt.
Január 25-én Ramháb Mária a Katona József Könyvtár igazgató asszonya kereste meg a
könyvtárral kapcsolatban, mellyel nagy tervei vannak, a régi, elavult berendezést a 2013. évi
szintre emelik.
Erre a célra február 28-án pályázatot írnak ki, a pályázat megírásában közreműködnek,
amennyiben szükséges el is készítik. A könyvtárból a régi bútorok kikerültek, ide áttekinthető
polcrendszer kerül. A kölcsönzés vonalkódos rendszerű lesz, a könyvtárközi kölcsönzés
rutinszerűen működik majd a megyei könyvtárral. A megyei könyvtár évente több százezer
forint értékben szállít könyveket, mely nekünk anyagi forrásunkba nem kerül. A
megállapodás szerint csak könyvtárosról kell gondoskodnunk. Olyan könyvtárosra van
szükség, akit szeretnek a gyermekek, a középkorosztály, s akit az idősek is elfogadnak.
Elmondja, hogy a 3 helyiséget összenyitjuk, középre kerül a pult, így a könyvtáros átlátja az
egész helyiséget. Kialakításra kerül egy gyerek kuckó, játszó szőnyeggel, gyerek
irodalommal, mely oda vonzza a gyermekeket.

Január 28-án Kunszentmiklóson védelmi bizottsági ülésen vett részt.
Változások: Elmondja, két DÁMK működik településünkön. DÁMK Óvoda, Mikszáth K. u.
36. szám alatt és DÁMK Iskola, Iskola utca 1. szám alatt.
Skrenyó Edit óvodavezetőt bíztuk meg a DÁMK intézményvezetői feladatainak ellátásával,
megbízatása május 31-ig szól. Kötelező óraszáma 4 órára csökkent, ezért egy fő
óvodapedagógus felvételére volt szükség. Az óvónő részállásban dolgozik, kötelező óraszáma
32 óra.
Az étkező takarítása, illetve az óvoda karbantartása eddig megoldott volt. Mivel Komáromi
Lajosa karbantartó már nem az önkormányzat alkalmazottja, munkáltatója a KIK, ezért az
óvodában nincs karbantartó, illetve az étkező takarítása sem teljes egészében megoldott.
Jelenleg Vörös Katalin az Önkormányzat dolgozója takarítja az étkezőt.
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
A takarítónő kéri, hogy az ebédlőbe gyermekeket kísérő pedagógus hívja fel a gyermekek
figyelmét az ebédlő tisztaságának megőrzésére.
Szűcsné Takács Zsuzsanna iskola ig.
A kísérő pedagógus figyelmét felhívja, hogy az ebédnél jobban figyeljenek a gyermekekre.
Amennyiben ismételten probléma jelentkezik, kéri annak jelzését.
Nagy Tamás polgármester
A könyvtárban jelenleg nincs könyvtáros. Cél az, hogy olyan könyvtáros legyen, aki
magáénak érzi a közművelődést, illetve a művelődési házat, s e szerint is dolgozik. Ezt a
feladatot közcélú foglalkoztatottal is el lehet látatni, melyre megállapodást kell kötni 1 ½ év
időtartamra. Bére 93.000.-Ft. A dolgozó közművelődést segítő foglalkoztatott. Amennyiben
szakmai felügyelet szükséges, javasolja egy dolgozót heti 2 órában foglalkoztatni, illetve ha
lehetőség van rá ezt a feladatot túlórában is el lehet láttatni. A könyvtáros munkáltatója a
Közművelődési Intézet lesz.
Pince klub takarítását heti egy-két alkalommal jelenleg a dajkák végzik. A későbbiekben a
közcélú dolgozóval lehet elláttatni ezt a munkát.
A régi óvoda épülete továbbra is önkormányzati fenntartásban marad. Gondok voltak a
fűtéssel, a kazán kilyukadt, s más jellegű gondok is felmerültek a fűtőrendszernél. Az épület
alsó szakaszánál a raktárak fűtését megszüntettük, mivel rendkívül magas, 900 m3 volt a havi
fogyasztás, melyet valamilyen módon le kell redukálni. Fűtés most csak a konyhában, az
étkezőben, illetve a mosdóban van. A folyosón, illetve az irodában is megszüntettük a fűtést.
A KIK önkormányzati vagyonkezelési szerződésével kapcsolatban elmondja, hogy szerettük
volna, ha Sport Egyesület, illetve az egyesület ping-pong szakosztálya a sportcsarnokot kb.
3x2 órában, illetve önkormányzatunk a saját rendezvényei céljára 20 órában térítés nélkül
használhatja. A Sport Egyesületnek a csarnok használatáért térítési díjat kell fizetni, melyet
Kunszentmiklóson kell befizetni, mivel az Általános Iskola pénzt nem szedhet be. A
megállapodásban szerepel, hogy az általános iskolás fejlesztősök az óvoda épületében lévő
helyiséget ingyen használhatják, viszont az óvoda heti 2 órában használhatja a sport
csarnokot.
Január 29-én Törökné Novadovszki Nelli látogatott el önkormányzatunkhoz. A megállapodást
aláírtuk.

A művelődési ház felújítása gyorsan halad, a tetőt kicserélték, födém leszigetelve, jelenleg az
ablakokat cserélik. A felújításnak február 28-ig kell befejeződni.
A művelődési házról lekerült régi cserepet értékesítettük 60.-Ft/db áron, melyből 500.000.-Ft
bevételünk keletkezett. Javasolja, hogy ezen az összegen a konyha épületének tetőzetét, a
széldeszkát, illetve az ahhoz kapcsolódó léceket cseréljük ki. A konyha színezését is
megoldjuk. A művelődési ház pályázati felújításába a konyha rész nincs benne.
A könyvtár pályázaton 8.000.000.-Ft-ot nyertünk, a felújítási munkákhoz hozzákezdtünk,
illetve a technikai berendezések beszerzése van folyamatban.
Szűcsné Takács Zsuzsannak Általános Iskola ig.
Megkérdezi, hogy a február 22-i farsangi rendezvényt a Művelődési Házban megtarthatják?
Nagy Tamás polgármester
A KIK megállapodásába ezt be kell venni.
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 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.
3/2013. sz. Önk. hat.
Beszámoló az előző testületi
ülés óta végzett tevékenységről.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú
igen szavazattal elfogadta az előző testületi ülés óta végzett
tevékenységről szóló beszámolót.

3./ N a p i r e n d :
Bérleti díjak megállapítása.
Előadó: Nagy Tamás
polgármester
Nagy Tamás polgármester
Ismerteti az írásban kiadott anyagot, melyhez részletes magyarázatot fűz.
Elmondja, hogy a képviselőtestület döntése értelmében a bérleti díjakat miden évben a
költségvetés elfogadása előtt vizsgáljuk felül, s állapítjuk meg.
Az elmúlt évben 5 %-kal emeltük meg a bérleti díjakat. Akkor, illetve az előző években is a
képviselőtestület kérte, amennyiben lehetőség van rá, a szolgálati lakásoknál magasabb bérleti

díjat állapítsunk meg, mivel alacsony a díj. A kimutatásból megállapítható, hogy a szolgálati
lakásoknál a bérleti díj emelkedése láthatóan magasabb, mint az elmúlt évben.
A Művelődési ház pince klubban rendezvény céljára étkezés nélkül, illetve étkezéssel
csökkentett bérleti díjat javasol megállapítani.
A pince klubban a fűtési díj az elmúlt évben véleménye szerint szintén magas volt (2.800.Ft/nap), mivel a klub fűtése rendkívüli takarékos. A fűtés díját 1.500.-Ft/nap javasolja
megállapítani.
Tóth Tibor képviselő
Mivel csökken a díj, többen veszik bérbe a pince klubot?
Nagy Tamás polgármester
Ez előre nem látható, ez év tapasztalata alapján láthatjuk majd az igénybevételt.
A régi óvodában lévő ebédlő magas bérleti díjának mértére sok panasz érkezett. A 16.670.Ft/nap bérleti díj helyett 10.000.-Ft/nap bérleti díjat javasol megállapítani. A fűtés díját
1.500.-Ft/ nap javasolja megállapítani.
A kaució összege minden esetben 10.000.-Ft.
Az alsó futballpályát az elmúlt évben 2 alkalommal cirkusz céljára szerették volna bérbe
venni, erre viszont bérleti díj nem volt megállapítva. Javasolja a bérlet díját 10.000.-Ft/nap
összegben megállapítani. A kaució szintén 10.000.-Ft.
Javasolja, hogy a bérlemények közé vegyük be a művelődési ház kis konyháját, melyre az
elmúlt évben igény jelentkezett. A bérleti díj összegét 5.000.-Ft-ban kéri meghatározni, a
kaució összege megegyezik az előzőekkel. A konyha felszerelt, található benne bogrács,
asztal, egyéb eszközök, stb.
Tóth Tibor képviselő
Megkérdezi, hogy az elmúlt évben a szolgálati lakások bérleti díj emelkedésével kapcsolatos
visszajelzés nem volt.
Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola ig.
Hozzá semmiféle panasz, illetve visszajelzés nem volt.
Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a bérleti díjakkal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, hozzászólása,
vagy más javaslata.
Mivel nincs, megkérdezi, hogy ki ért egyet 2013. február 1-től a bérleti díjak összegével.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal a 2013. február 1-től az alábbi táblázatban
szereplő összegek szerint állapította meg a bérleti díjakat.

4/2013. sz. Önk. hat.
Bérleti díjak megállapítása 2013. február 1-től.
Határozat
1./

Dunaegyháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. február
1-től a bérleti díjakat az alábbi összegek szerint állapítja meg.

Szolgálati lakások bérleti díjai:
Ibolya u. 7. sz. lakás Dóra Péter
Ibolya u. 9. sz. lakás Teiller Istvánné
Mikszáth K. u. 31. lakás Skrenyó Edit
Mikszáth K.u.31.lakás
Árpád u. 2. orvosi lakás

/hó
/hó
/hó
/hó
/hó

10 000 Ft
10 000 Ft
14 200 Ft
11 200 Ft
18 665 Ft

Rendezvény céljára étkezés nélkül naponta:
Rendezvény céljára étkezéssel naponta:
Lakodalom céljára P-SZ-V (3nap)
Vásár céljára (nincs kaució és fűtési díj)

/nap
/nap
/3nap
/alkalom

15 130 Ft
18 155 Ft
60 510 Ft
6 945 Ft

FŰTÉS
Kaució

/nap
/alkalom

10 720 Ft
10 000 Ft

Rendezvény céljára étkezés nélkül naponta:
Rendezvény céljára étkezéssel naponta:
FŰTÉS
Kaució
Tanfolyam és oktatás céljára:
Levendula Iskola: /tánc/

/alkalom
/alkalom
/nap
/óra
/hó 10 hó

10 000 Ft
12 000 Ft
1 500 Ft
10 000 Ft
1 155 Ft
23 100 Ft

Vegyes bolt bérleti díja:
Fogorvosi rendelő bérleti díja:
Gyógyszertár bérleti díja:
Butik területének éves bérleti díja:
Dunaparti 015/1. hrsz-ú 100 m2

/alkalom

2 000 Ft

/hó
/év
/év

33 000 Ft
13 945 Ft
58 070 Ft

Közterületfoglalás:

/nap

1 160 Ft

Földterület éves bérleti díja:
Kovács László és Kovácsné Vászon Rita
Klementisz Imre földterület éves bérl.díja:

/év

6 370 Ft

/év

12 130 Ft

Régi óvoda, ebédlő bérl.díj:

/nap

10 000 Ft

Művelődési Ház bérleti díja:

Művelődési Ház /pince klub/ bérleti díja:

fűtés
kaució

/nap
/alkalom

1 500 Ft
10 000 Ft

Iskola melletti pálya, gyepes közösségi terület
kaució

/nap

10 000 Ft
10 000 Ft

Műv. Ház kis konyha
kaució

/nap

5 000 Ft
10 000 Ft

4./ 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
Elmondja, hogy a TI-TÓ KFT ügyvezető igazgatója Tímár Zoltán Úr levelet juttatott el
önkormányzatunkhoz, melyben 2013. évre a folyékony hulladék elszállításának szolgáltatási
díjának emelésére tesz ajánlatot, mely 1.860.-Ft/m3 + ÁFA.
Nem örül a kért emelésnek, mert még többen fogják a kertekre, illetve különböző helyekre
átemelni a szennyvízet. Tímár Zoltán elmondta, hogy Solt városban is ezért az összegért
szállítják el a folyékony hulladékot.
Kéri a képviselők véleményét, javaslatát a kérelemben szereplő közszolgáltatási díj
megállapításával kapcsolatban.
Boldoczki Imréné alpolgálmester
Az előterjesztésben szerepel, „A folyékony hulladék elhelyezési díjának emelkedése (+294,5.Ft/m3). Tehát 1 m3 folyékony hulladék elszállítása eddig 1.000.-Ft volt, most pedig 1.294,5.Ft/m3 lesz. Az igaz, hogy az üzemanyag árak rendkívül magasak. Az elmúlt év végén
szállítottak el tőlük a folyékony hulladékot, melyért magas összeget, több mint 14.000.-Ft-ot
fizetett.
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
A környéken csak Tímár Zoltán rendelkezik engedéllyel a folyékony hulladék elszállítására.
Tóth Tibor képviselő
Három év figyelembe vételével, ha éves szinten 5 % inflációt veszünk figyelembe, véleménye
szerint az emelés mértéke így is magas. Kérhetjük-e a vállalkozót alacsonyabb díj
megállapítására?

Nagy Tamás polgármester
Kérhetjük a vállalkozót, hogy tételesen dolgozza át az árat, amit meg is tesz, ha viszont azt
nem fogadjuk el a különbözetet önkormányzatunknak kell fizetnie.
Boldoczki Imréné alpolgármester
Tímár Zoltán levelében szerepel „Ezen tényezők együttes hatása miatt, áremelés elfogadására
teszünk ajánlatot, melynek számszerű hatása: …” Tehát ez nem azt jelenti, hogy a levelében
szereplő összeggel emeljük fel a folyékony hulladék elszállítását. Véleménye szerint ez csak
ajánlat.
Tóth Tibor képviselő
Javasolja, hogy Tímár Zoltán díjcsökkentés, illetve kisebb emelés mértékére tegyen javaslatot.
Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban vagy-e még valakinek kérdése, vagy
hozzászólása
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
5/2013. sz. Önk. hat.
Folyékony hulladék elszállítási díj csökkentésére ismételt javaslatkérés.
Határozat
1./

Dunaegyháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen
szavazattal úgy határozott, hogy megbízza Nagy Tamás polgármestert,
hogy vegye fel a kapcsolatot Tímár Zoltánnal vállalkozó és kérje, hogy
kisebb mértékű emelésre tegyen javaslatot.

5./ N a p i r e n d :
Beszámoló a körjegyzőség működéséről.
Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Ismerteti az írásban kiadott anyagot. Tájékoztat, hogy előkészítés alatt áll a lakosság részére
tájékoztató, mely január 1-től, illetve a közeljövőben bekövetkező változásokról ad
tájékoztatást.

Elmondja, hogy az építésügy még több szintű lesz, mint eddig volt. Solt városból átkerült az I.
fokú építésügyi hatóság Kunszentmiklósra a Járási Hivatalhoz.
Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 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.
6/2013. sz. Önk. hat.
Körjegyzőség munkájáról beszámoló elfogadása.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú
igen szavazattal elfogadta a körjegyzőség 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót.

6./ N a p i r e n d :
Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás tervezet tárgyalása.
Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Az írásos anyagot a képviselők megkapták, kéri a véleményeket, javaslatokat a megállapodás
tervezettel kapcsolatban.
Tóth Tibor képviselő
A megállapodás tervezet általános rendelkezésének 1.3. pontjában az elnevezés: Apostagi
Közös Önkormányzati Hivatal Dunaegyházi Kirendeltsége szerepel. Megkérdezi, hogy
Apostag mellett Dunaegyháza megnevezése nem szerepelhet?
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
A törvény előírása szerint a megnevezés így helyes, módosításra nincs lehetőség. A
megállapodást és az Alapító Okiratot együttes ülésen fogadja majd el Apostag és
Dunaegyháza Képviselő-testülete.

Nagy Tamás polgármester
Javasolja, hogy a 4.1.3 pontban szerepeljen, hogy a körjegyző bére lakosságszám arányosan
60-40 %-ban kerül megállapításra.
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 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 határozatot hozta.
7/2013. sz. Önk. hat.
Apostagi Hivatal közös megállapodás tervezetének kiegészítése és elfogadása.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú
igen szavazattal az Apostagi Hivatal közös megállapodás tervezetét
az alábbi kiegészítéssel fogadta el:
4.1.3 pont: Körjegyző bére lakosságszám arányosan 60-40 %-ban
kerül megállapításra.

7./ N a p i r e n d :
Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat tervezet tárgyalása.
Előadó: Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
Ismerteti az írásban kiadott anyagot.
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 határozatot hozta.

8/2013. sz. Önk. hat.
Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat tervezet tárgyalása
H a t á r o z a t:
A Képviselőtestület egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja
az együttes ülésen a Közös Hivatal Alapító Okiratát.

8./ N a p i r e n d :
Egyéb ügyek
.
Nagy Tamás polgármester
Elmondja, hogy Dunaegyháza Község Önkormányzata KIK-kel kötött megállapodás
módosítására tesz javaslatot. Az intézmény hiányzásokat, az étkezési megrendelést, stb.
tovább végzi, s itt van befizetve a térítési díj. Ez a kettő az elszámolásnál találkozik. Javasolja,
hogy a megállapodásban szerepeljen az, hogy az önkormányzat továbbra is a törvény általi
kötelezettségének eleget tesz, a közétkeztetést biztosítja, de a térítési díjakat és az ehhez
kapcsolódó feladatokat rendezze a KIK.
Javasolja, hogy a KIK-kel kötött megállapodásba kerüljön bele:
A tanulói étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
Az étkezési igények leadása-lemondása a szolgáltató felé, kapcsolattartás a
szolgáltatóval.
3./
Az étkezési térítési díjak beszedése.
4./
Az étkezési térítési díjak átutalása az önkormányzat számára.
5./
Az étkezések lebonyolítása az általa működtetett és fenntartott konyhákban és
ebédlőkben.
Nem az a cél, hogy az emberek Kunszentmiklósra menjenek a térítési díjakat befizetni. A
szolgáltatásnak, illetve mindennek ide kell jönni a településre.
Kéri, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel, hogy kezdeményezi A KIK-kel kötött
megállapodás módosítását.
1./
2./

Megkérdezi, hogy a KIK-kel kötött megállapodás kiegészítésével 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.
9/2013. sz. Önk. hat.
KIK-kel kötött megállapodás módosítása, kiegészítése.
Határozat

Dunaegyháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen
szavazattal felhatalmazza Nagy Tamás polgármestert a KIK-kel kötött
megállapodás kiegészítésére az alábbiak szerint:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

A tanulói étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
Az étkezési igények leadása-lemondása a szolgáltató felé,
kapcsolattartás a szolgáltatóval.
Az étkezési térítési díjak beszedése.
Az étkezési térítési díjak átutalása az önkormányzat számára.
Az étkezések lebonyolítása az általa működtetett és fenntartott
konyhákban és ebédlőkben.
Tankerületi igazgató az intézményvezetővel egyeztessen, amennyiben
szüksége van önkormányzati tulajdonban lévő épületek használatára,
pld. Művelődési Ház nagy terme.

Nagy Tamás polgármester
Ismerteti a 2013. évi esemény/rendezvény naptárt.
A Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó helyes időpont április 6-a. A rendezvénynaptár
időpontjai tájékoztató jellegűek.
Elmondja, hogy műfüves pályára pályázathat az önkormányzat, melyre 30 % önerő
szükséges, erre anyagi forrással nem rendelkezünk.
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a közmeghallgatással egybekötött falugyűlés 2013.
február 11-én 18 órakor lesz a Művelődési házban.
Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola ig.
Megkérdezi, hogy a 102.000.-Ft/fő éves normatívába a jogcímes gyermekeknek nem férne
bele a tízórai és uzsonna? A gyermekeknek a szülők nem csomagolnak se tízórait, se
uzsonnát, a gyermekek éhesek.
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző
A napi egyszeri meleg, többfogásos étkeztetést a kötelező biztosítani.
Nagy Tamás polgármester
Ebben az ügyben a költségvetés tárgyalásakor képviselőtestület dönt.
Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola ig.
Elmondja, hogy az intézmény vezetésével 5 éve bízta meg a képviselőtestület. Megköszöni a
bizalmat, melyet évekkel ezelőtt megelőlegezett a képviselőtestület számára.
Az elmúlt évből okulva ígéretet tesz arra, hogy bármilyen községi ünnepségre, rendezvényre
felkérést kapnak, azon tevékenyen részt vesznek.

Elmondja, hogy a tanulók létszáma 93 fő, ebből 16 fő 8. osztályos gyermek elballag, az első
osztályt 11 gyermek kezdi meg.
Nagy Tamás polgármester
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

