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Nagy Tamás polgármester
A Községi Önkormányzat nevében szeretettel köszönti a közmeghallgatással egybekötött
falugyűlésen megjelenteket.
Külön is köszönti dr. Kelő Johannát a BKM KH Kunszentmiklósi Járási Hivatal
hivatalvezetőjét, Józan Juditot a Járási Hivatal Hatósági osztályvezetőjét, hivatalvezető
helyettest, Nagy László Urat az ÉGÁZ DÉGÁZ képviseletében, Fazekas Krisztián rendőr
zászlós Urat, a körzeti megbízottunkat.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület teljes létszámmal jelen van, határozatképes.
A közmeghallgatással egybekötött falugyűlést megnyitja.
Javasolja, hogy a napirend kerüljön módosításra és kiegészítésre. 2./ napirendként kéri
tárgyalni: Kunszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetőjének tájékoztatója. Előadó: Dr. Kelő
Johanna hivatalvezető. A kérdések, hozzászólások 3./ napirendre módosul.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület a napirendet egyhangú igen szavazattal elfogadta és a következő
határozatot hozta.
10/2013. sz. Önk. hat.
Napirendi pontok elfogadása.

Határozat
1./

A Képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendet a javasolt
módosítással és kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1./

Beszámoló a 2012. évi feladatok, célkitűzések teljesítéséről, az önkormányzat
gazdálkodásáról, valamint a 2013. évi tervezett feladatokról.
Előadó: Nagy Tamás
polgármester

2./

Kunszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetőjének tájékoztatója.
Előadó: dr. Kelő Johanna
BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezető

3./

Kérdések, hozzászólások.

1./ N a p i r e n d :
Beszámoló a 2012. évi feladatok, célkitűzések teljesítéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, valamint a 2013. évi tervezett feladatokról.
/Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Előadó: Nagy Tamás
polgármester
Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a polgármester beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
11/2013. sz. Önk. hat.
Polgármester beszámolójának elfogadása.
Határozat
1./

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal elfogadta a
polgármester beszámolóját.

2./ N a p i r e n d :
Kunszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetőjének tájékoztatója.
Előadó: dr. Kelő Johanna
BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezető
Dr. Kelő Johanna BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
Elmondja, hogy a járási hivatalok 2013. január 1-el alakultak meg, tehát a megalakulás óta
egy hónap telt el. Bács-Kiskun Megyében 11 járási hivatal van. A Kunszentmiklósi Járási
Hivatalhoz 9 település tartozik. A hivatalban 60 dolgozó 3 osztályon végzi munkáját. Ezúton
köszöni meg a dunaegyházi önkormányzat segítségét munkájukhoz. Az volt a törekvés, hogy
az önkormányzatoknál azok az ügycsoportok maradjanak, melyek méltányosságot,
helyismeretet igényelnek. A feladatokat nem minden esetben lehet objektívan megoldani. A
Járási Hivatalhoz tartozó településeken ügysegédeket alkalmaznak. Dunaegyházán heti egy
alkalommal végzi munkáját az ügysegéd. Amennyiben munkájára nagyobb igény mutatkozik,
itt tartózkodásának ideje növelhető. Kunszentmiklóson a Járási Hivatalban hétfői napon
hosszabb nyitva tartással dolgoznak. A szociális ügyeket a Damjanich u. 10. szám alatt
intézik. Amennyiben valamely lakos az Okmányirodában kívánja ügyeit intézni, a dunavecsei
irodát is felkeresheti, ahol 2 fő dolgozik, illetve vannak olyan ügyek, melyekkel a Solti
Okmányiroda is fogadja az ügyfeleket.
Elmondja, hogy 2012. december 31-ig kis településen töltött be jegyzői állást, tehát a
feladatokra kellő rálátással rendelkezik, mely nagy előnyt jelent számára. Irodája nyitott,
probléma esetén bármikor hozzá is lehet fordulni. Ismerteti a Kunszentmiklósi Járási
Hivatalhoz tartozó településeket, melyhez 3 város és több kisebb település tartozik. A
településekre kirendelt ügysegédek felkészült szakemberek, akihez bármilyen kérdéssel,
kéréssel fordulhat a lakosság. Az ügysegédek feladatáról a későbbiekben tájékoztatót adnak
ki.
Selmecziné Füzék Diána evangélikus lelkész
Megkérdezi, hogy név szerint ki az ügysegéd, s melyik napokon tartózkodik Dunaegyházán?
Dr. Kelő Johanna
Dunaegyházán az ügysegédi feladatokat Bényei Mihályné látja el, aki a dunavecsei
önkormányzattól került a Kunszentmiklósi Járási Hivatal állományába.
Az ügysegéd Dunaegyházán csütörtöki napokon délelőtt fogadja az ügyfeleket. Feladata
szociális, hatósági ügyek, ápolási díj, közgyógyellátás, lakcímkártya, stb. intézése.
Tájékoztat, hogy ügycsoportok vonatkozásában tájékoztatót adnak ki, melyek a későbbiekben
az önkormányzatoknál lesznek elérhetők.
Rövid tájékoztatójában ennyit kívánt elmondani. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Nagy Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, megköszöni dr. Kelő Johanna tájékoztatását, s részvételét a falugyűlésen.
Kéri, hogy térjünk át a következő napirendi pontra.

3./ N a p i r e n d :
Kérdések, hozzászólások.
Kustár Dániel
A beszámolóban elhangzott átalakulás megzavarja Dunaegyháza lakosságát, nem tudni, hogy
a településen mi fog történni. Úgy látja, hogy az önkormányzatnak a következő évre nincs
semmiféle elképzelése, az apparátus is teljes egészében megmarad.
Közmunka programmal kapcsolatban elmondja, hogy minimális volt a látványos
munkavégzés a községben. A beszámolóban elhangzott, hogy a dolgozók füvet nyírtak,
rendőrlakást újították fel, stb. Véleménye az, hogy a közmunkából többet lehetne kihozni.
A kátyúzást a közcélú dolgozók nem jól végezték el, s a kitöltő anyag sem volt megfelelő. A
közmunka „normális” végzéséhez az önkormányzat a szükséges anyagokat nem tudta
biztosítani. A beszámoló szerint az elmúlt évben plusz 6.000.000.-Ft bevétel keletkezett.
Nagy Tamás polgármester
Az apparátusnál van egy meghatározott létszám, melyet az állam támogat, ez a létszám még
alakulóban van.
A közmunkában dolgozók egy része valóban nem tölti ki teljes egészében munkával a
munkaidejét. A másik része viszont igyekszik a munkaidőben rendes munkát végezni. Kustár
Dániel felvetése is igaz, hogy útszélen álldogáló dolgozókat is lehetett látni. Sajnos az
államtól kapott salak nem volt megfelelő, mellyel csak így lehetett a kátyúzást elvégezni. A
közcélú dolgozók havi munkabére 8 órára nettó 48.000.-Ft. Az önkormányzatnak kötelező
feladata a közfoglalkoztatás, melyet az állam 100 %-ban fedez.
Épület felújítással kapcsolatban elmondja, hogy a rendőrlakásnál (szolgálati lakás) belső
felújítást, falak javítását, meszelést, stb. végeztünk. Aki a felújítás előtt, s utána látta az
épületet, megtapasztalhatta a különbséget.
A régi óvoda épületénél is jelentős munkát végeztek a közcélú dolgozók. A hátsó falazat
megindult, melyet lebontottak, s újra falaztak. Erre a munkára nem volt szükség vállalkozót
fogadni, tehát plusz kiadásunkba nem került. Az óvoda melletti kis épület, melyben a gázóra
van, rendkívül rossz állapotban volt. Gázóra csere alkalmával a szakember figyelmeztetett az
épület állagának javítására, hogy a gázóra, s a vezetékek biztonságban legyenek. A
díszburkolatot a közcélú dolgozók dicséretre méltó módon, szépen lerakták. A településen
több helyen padokat helyeztünk ki, melynek alapozását, s a fa munkákat is szintén a dolgozók
végezték.
Elmondja, hogy december 12-én az 5000 fő alatti településeknél az állam átvállalta az
adósságállományt, mely esetünkben 30.500.000.-Ft volt.
Bocs László
Tudomására jutott, hogy az önkormányzatnál kazán cserékre került sor. Megkérdezi, hogy az
önkormányzati épületek fűtésére miért gáz kazánt, s miért nem pellet kazánt vásároltak.
Családi házukban ezzel fűtenek, nagy megelégedésükre.

Nagy Tamás polgármester
A pellet kazán üzemeltetése nem olcsó, fűtéséhez dolgozó felvétele is szükséges. Amennyiben
10-20 %-kal olcsóbb lesz a gáz ára, elgondolkodhatunk azon, mivel fűtsünk. Az óvoda
működtetése a kötelező feladatunk, amennyiben kazán beszerzésre pályázatot írnak ki,
benyújthatjuk.
Kustár Dániel
Nem tudja, hogy a következő évben lesz-e fejlesztési program. Az orvosi ellátás is dilemmát
okoz. Jövőben problémát jelenthet az épület állapota is, mivel eléggé leromlott, ez
hőtechnikai szempontból is igaz. Egyszóval a lakás, s az épület lelakott, teljes felújítása
indokolt. Ebbe az épületbe nehéz lesz orvost találni, illetve az ellátás is problémát jelenthet,
ha a további helyettesítés ily módon lesz megoldva. Viszont a lakosság addig van szerencsés
helyzetben, amíg Félegyházi Veronika a községben dolgozik, mert szakmailag felkészült, s a
lakosok elfogadják.
Nagy Tamás polgármester
A háziorvosi épületet igyekszünk lehetőségeink szerint felújítani. Azzal egyetért, hogy
Félegyházi Veronika asszisztenst szereti a lakosság, munkáját jól látja el. Nem tudja, hogy
lesz-e olyan orvos, aki 1500 fős lakosú településre jönne, viszont az is elképzelhető, hogy
majdani az orvos a lakást esetleg eladná az önkormányzat.
Kustár Dániel
Félegyházi Veronikának a takarításban segítséget kellene nyújtani.
Nagy Tamás polgármester
A háziorvosi szolgálatot a Félegyházi BT. vállalkozás formájában látja el, tehát takarításról a
BT-nek kell gondoskodni. Ha oda takarítónőt rendelünk ki, akkor bármelyik vállalkozás
kérhet ilyen jellegű segítséget.
Györök Mihályné
A káposztás kertben fa ültéssel ligetet lehetne létrehozni, mely szép környezetet biztosít. Az ő
tulajdonában is van egy kis terület, melyet felajánl az önkormányzatnak.
Nagy Tamás polgármester
Megköszöni Györök Mihályné felajánlását. A faültetést jó ötletet jónak tartja. Erre a mély
fekvésű területre már ültettünk is fákat, viszont a káposztás kertekben a tulajdoni viszonyokat
rendezni kell. Már több lakos felajánlott területet önkormányzatunknak. Felajánlás esetén a
terület átírásával kapcsolatos költségeket vállalni kell.
Papp Gyula
Elmondja, hogy buszjáratot szükséges biztosítani ahhoz, hogy a lakosok Kunszentmiklósra
eljussanak ügyeik intézésére, mivel nem mindenki rendelkezik személygépkocsival.

Nagy Tamás polgármester
Már elhangzott, hogy az önkormányzatnál csütörtöki napokon délelőtt fogadja az ügysegéd az
ügyfeleket, illetve a dunavecsei okmányirodában is lehet ügyeket intézni.
Androsovics Anna
A falugyűlésen sokan nem szólalnak fel, az önkormányzatnál ötletládát helyezzenek el, ahol a
lakosok írásban jelezhetik ötleteiket.
A Duna utcánál befejeződik a járda, melyre a balesetek elkerülése érdekében a további
szakaszon is szükség van.
Nagy Tamás polgármester
A Duna utca nem az önkormányzat tulajdonában van, a Közútkezelő KHT tulajdona, tehát itt
munkát nem végezhetünk.
Szalai Nándor
Az iskola mögötti erdőt mikor telepítik újra.
Nagy Tamás polgármester
Az erdőtelepítés már megtörtént. A futballpálya melletti sport öltöző felújítása nyár közepére
elkészül. A pályázó a sportegyesület volt, viszont segítséget nyújtottunk a pályázat
elkészítésében.
Bocs László
Megkérdezi, hogy kinek készül az öltöző?
Nagy Tamás polgármester
Az öltöző a sportolni, futballozni szerető lakosoknak készül.
A sportcsarnok kulturált, melyet a futballisták, s a ping-pong szakosztály is csak térítés
ellenében használhat. A sportcsarnok fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, megköszöni a lakosság megjelenését, a hozzászólásokat, észrevételeket, az ülést
bezárja.

Kmft

Nagy Tamás
polgármester

Zsidóné dr. Faragó Monika
körjegyző

