
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 
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DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 13. 

napján megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye:  Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:  Nagy Tamás polgármester,  

   Poros Mihály képviselő, 

   Thiesz Jenő képviselő, 

   Tóth Tibor képviselő. 

 

   Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző.  

 

Meghívott:  Skrenyó Edit óvodavezető. 

 

       

Nagy Tamás polgármester 

 

Köszönti a képviselőket és a vendéget, az ülést megnyitja. 

A képviselő-testületi ülésről hiányzik Boldoczki Imréné alpolgármester, Mogyorós Mária és 

Suhajda Imréné képviselők. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

 

Javasolja, hogy a napirend kerüljön módosításra. 

1. napirendként kéri tárgyalni: Dunaegyházi Mákszem óvodai beiratkozás. Az 1-6. napirendi 

pontok számozása eggyel növekszik. A 7. napirendet javasolja kivenni.  

 

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

32/2014. sz Önk. hat. 

 

Napirendi pontok elfogadása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendet a 

javasolt módosítással. 

 

 

 



N A P I R E N D: 

 

1./ Dunaegyházi Mákszem óvodai beiratkozás 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

2./ Beszámoló az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

3./ KESZI 2014. évi térítési díjainak megállapítása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

 4./ KESZI 2014. évi nyersanyagnormáinak megállapítása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

5./ KESZI Alapító Okiratának módosítása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

6./ Települési értéktár létrehozásának tárgyalása  

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

 7./  Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

 

  Előadó:  Zsidóné dr. Faragó Monika 

                                     jegyző 

 

 8./ Egyéb ügyek 

  Zárt ülés: Vászon Róbert önkormányzati ingatlanvétele 

       Thiesz Jenő ingatlan felajánlása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1./ N a p i r e n d: 

 

Dunaegyházi Mákszem óvodai beiratkozás 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai beíratás időpontja 2014. május 7-8 

(szerda-csütörtök) 8:30-16:00 óráig, a Dunaegyházi Mákszem Óvodában. 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Megkérdezi, hogy körülbelül mennyi gyermek várható. 

 

Skrenyó Edit óvodavezető 

 

Pontosan nem lehet megmondani, de a tavalyi évhez hasonlóan, kb. 47 fő beiratkozására 

számítanak. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Megkérdezi, hogy a beiratkozással kapcsolatban van- e még valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

33/2014. sz. Önk. határozat 

 

Dunaegyházi Mákszem Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó beíratkozás 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a Dunaegyházi Mákszem Óvoda 

2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó beíratásának időpontját, 

amely 2014. május 7-8-án (szerda-csütörtök) 8:30-16:00 óráig 

lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2./ N a p i r e n d: 

 

Beszámoló az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy az előző testületi ülés február 13-án volt. 

Kért árajánlatot az orvosi rendelő és az utak felújítására, melyeket zárt ülésen fog ismertetni. 

Február 19-én Leader ülésen vett részt. 

Az óvodai felújításról szóló pályázatot benyújtották, volt benne egy kis hiánypótlás, melyet 

sikerült megoldani és beküldeni. 

Február 26-án Budapestre utazott az Országos Szlovák Önkormányzat ülésére. 

Február 27-én délután elfogadták a közmunkaprogramot, így március 3-tól elindulhatott 18 

fővel. Egyelőre nem lehet tudni, hogy hol lesz tartva a képzés. 8 főt pedig március 1-március 

31-ig felvettek. 

A kulturális közfoglalkoztatottak körében pedig történt egy csere, Kollár Kitti mellet az új 

könyvtáros Berégyi Zsanett lett. 

A katolikus templom körül raktak egy kis járdát, illetve csinálnak egy árkot, hogy a vizet el 

tudják vezetni. 

Jelenleg az egészségház belső festése zajlik. Takarítják az óvoda udvarát, a temetőben pedig a 

kerítés mellett fákat ültetnek. Az új ház kertjében megindult a szántás, vetés. Még kukákat 

helyeznek ki és a sportpálya öltözőjének tetejét is kijavítják. 

Március 3-án Hartán volt Leader ülés. 

Március 4-én a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban volt találkozón. 

Március 10-én pedig Kunszentmiklóson Kistérségi ülésen vett részt. 

 

Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy 

más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

34/2014. sz. Önk. hat.   

 

Beszámoló az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a beszámolót az előző testületi ülés óta 

eltelt időszakról. 

 

 

 

 



3./ N a p i r e n d: 

 

KESZI 2014. évi térítési díjainak megállapítása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

35/2014. sz. Önk. hat.   

 

KESZI 2014. évi térítési díjainak elfogadása 

 

       H a t á r o z a t 

 

 Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a KESZI 2014. évi térítési díjait a 

következők szerint: 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a KESZI a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

alapellátási feladat intézményi térítési díját- egységesen 30.-

Ft/nap- ban állapítja meg.  

 

 

1. 

Település 

 

Szolgáltatási 

szerződés 

szerinti díj(Ft) 

2014. évi 

tervezett 

kiadás 

(Ft) 

1 főre eső szolgáltatás: tervezett 

önköltség és a szolgáltatáshoz 

biztosított szerződés szerinti díj 

különbözete 

Intézményi 

térítési díj 

2. 
Dunaegyháza 

 
4 082 000.- 5 785 000.- 

1 703 000/145/365=32,18= 30.-

Ft/nap 
30.-Ft/nap 

 

2./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a KESZI a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

alapellátási feladat személyi térítési díját 0.-Ft/nap -ban állapítja 

meg. 

 

3./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy az étkeztetés feladatellátás térítési díjait az 

előterjesztéssel megegyezően fogadja el. 

 

 

 



 

 Főzőhely Település 

1 főre eső szolgáltatás: 

önköltség és a 

normatív állami 

támogatás különbözete 

Intézményi térítési díj 

házhoz szállítás nélkül 

1. 1. főzőhely Dunaegyháza 653-221=432 

340+Áfa 

340+Áfa ellátási nap 

 
Ételkiszállítás térítési díja:  

belterület 45Ft+ÁFA 

külterület 80 Ft+ÁFA 

 

 

4./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a KESZI házi segítségnyújtás alapellátási feladat 

intézményi térítési díját – egységesen 80.-Ft/óra – ban állapítja 

meg. 

 

1. 

 

Település 

(Intézmény 

ellátási területe) 

Önkormány-

zati normatíva 

(ellátott/óra) 

(Ft) 

2014. évi 

tervezett 

önköltség 

(ellátott/óra) 

1 főre eső szolgáltatás: tervezett 

önköltség és a szolgáltatáshoz 

biztosított normatív állami 

támogatás különbözete 

Intézményi 

térítési díj 

2. 
Dunaegyháza 

 
841 919.- 

919-841=78 

80.- Ft/óra 
80.- Ft/óra 

 

5./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a KESZI házi segítségnyújtás alapellátási feladat 

személyi térítési díját – egységesen 0.-Ft/óra – ban állapítja meg. 

 

6./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a KESZI nappali alapellátási feladat intézményi 

térítési díját (tartózkodás) az előterjesztéssel megegyezően 

fogadja el. 

 
1. Település 1 főre eső szolgáltatás: tervezett 

önköltség és a szolgáltatáshoz 

biztosított normatív állami 

támogatás különbözete 

Intézményi térítési díj  

Ott tartózkodás, étkezés 

nélkül 

2. DUNAVECSE 100.-Ft/ ellátási nap 100.-Ft/ellátási nap 

3. KUNSZENTMIKLÓS, TASS 0.-Ft/ellátási nap 0.-Ft/ellátási nap 

 

 

7./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a KESZI nappali alapellátási feladat személyi 

térítési díj (tartózkodás) 0.-Ft-ban állapítja meg. 

 

 

8./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a KESZI ápolást gondozást nyújtó ellátás 

feladatellátásának térítési díjait az előterjesztéssel megegyezően 

fogadja el. 

 



1. 

Idősek 

Bentlakásos 

Otthona 

2014. évi 

Tervezett  

Önköltség 

Feladat finanszírozás 

összege 

1 főre eső szolgáltatás: 

tervezett önköltség és a 

szolgáltatáshoz biztosított 

feladat finanszírozás 

különbözete 

Intézményi 

térítési díj 

2. Átlagos,szintű 

ápolás, gondozás   

 

162.478.-

/fő/hó 

 

  

98.285.- Ft/fő/év 

 

 

162 478-98 285= 

64.193.-Ft/fő/hó 

 

64.200.-

Ft/fő/hó 

2.340.-Ft/nap 

 

 

4./ N a p i r e n d: 

 

KESZI 2014. évi nyersanyagnormáinak megállapítása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

36/2014. sz. Önk. hat.   

 

KESZI 2014. évi nyersanyagnormáinak elfogadása 

 

       H a t á r o z a t 

 

 Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a KESZI 2014. évi nyersanyagnormáit a 

következők szerint: 

 

 1./  Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a KESZI 2014. évi nyersanyag normáinak 

meghatározására jóváhagyja a 2013. évben elfogadott 13/2013. 

(II.25.) sz. FKDM TKT határozatot. 

 

 

 

 

 

 

 



5./ N a p i r e n d: 

 

KESZI Alapító Okiratának módosítása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

 

Nagy Tamás polgármester  

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

37/2014. sz. Önk. hat.   

 

KESZI Alapító Okiratának módosítása 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a KESZI Alapító Okiratának módosítását 

az alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapító okiratot módosító okirat 

 

A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által 2012. 

december 11. napján kiadott, 59/2012.(XII.11.) számú határozatával elfogadott alapító 

okiratát, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény IV. 

fejezete a többcélú kistérségi társulásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 

8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. r. 5. § (1) – (2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

I.) 

a.)2.) Az intézmény székhelye és telephelyeinek címe: 

 

 

Székhely: Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dűlő 8. 

Nyújtott szociális 

szolgáltatás 

Férőhelyek 

száma 

Ellátási terület Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

 145 db 

készülék 

Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag, Kossuth L. 

u. 1. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse, Kossuth 

L. u 1. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton   

Petőfi tér 22. 

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

 

 

Idősek bentlakásos 

otthona 

80 Országos ellátási terület - 

Telephelyek: 

Nyújtott szociális 

szolgáltatás 

Férőhelyek 

száma 

Ellátási terület Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség 

Családsegítés 

Kunszentmiklós, 

Damjanich u.17/d. 

 

- 

Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 

 Apostag Nagy L. tér 

3-2. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Fő út 36. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 

Petőfi tér 17. 



 Tass, Széchenyi 

u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

  

Gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Kunszentmiklós, 

Damjanich u.17/d. 

 

- 

Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 

Területi irodák: 

 Apostag Nagy L. tér 

3-2. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Fő út 36. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 

Petőfi tér 17. 

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

Étkeztetés 

Kunszentmiklós 

Szép u.1. 

- Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag Kossuth L. 

u.1. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Kossuth 

L.u.4. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 

Petőfi tér 22.  

 Tass Széchenyi 48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

Házi 

segítségnyújtás 

Kunszentmiklós 

Szép u.1. 

205fő Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag Kossuth L. 

u.1. 

 Dunavecse Kossuth 

L.u.4. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton   

           Petőfi tér 22.  

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

 

 

 

 

 



Nyújtott szociális szolgáltatás Idősek nappali otthona 

Telephelyek Férőhelyek száma Ellátási terület 

Dunavecse 

Kossuth L.u.6. 

 

 

25 fő 

 

 

Apostag, Dunavecse, 

Dunaegyháza,Szalkszentmárton, Újsolt 

Kunszentmiklós Szép u.1. 60 fő 
Kunadacs, Kunpeszér, 

Kunszentmiklós,Tass, 

 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

2.) Az intézmény székhelye és telephelyeinek címe:  

 

Székhely: Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dűlő 8. 

Nyújtott szociális 

szolgáltatás 

Férőhelyek 

száma 

Ellátási terület Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

 145 db 

készülék 

Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag, Kossuth L. 

u. 1. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse, Kossuth 

L. u 6. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton   

Petőfi tér 22. 

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

 

 

Idősek bentlakásos 

otthona 

80 Országos ellátási terület - 

Telephelyek: 

Nyújtott szociális 

szolgáltatás 

Férőhelyek 

száma 

Ellátási terület Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség 

Családsegítés 

Kunszentmiklós, 

Damjanich u.17/d. 

 

- 

Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 

 Apostag Nagy L. tér 

3-2. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Fő út 36. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 



Petőfi tér 17. 

 Tass, Széchenyi 

u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

  

Gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Kunszentmiklós, 

Damjanich u.17/d. 

 

- 

Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 

Területi irodák: 

 Apostag Nagy L. tér 

3-2. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Fő út 36. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 

Petőfi tér 17. 

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

Étkeztetés 

Kunszentmiklós 

Szép u.1. 

- Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag Kossuth L. 

u.1. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Kossuth 

L.u.6. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 

Petőfi tér 22.  

 Tass Széchenyi 48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

Házi 

segítségnyújtás 

Kunszentmiklós 

Szép u.1. 

205fő Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag Kossuth L. 

u.1. 

 Dunavecse Kossuth 

L.u.6. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton   

           Petőfi tér 22.  

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

 

 

 

 



Nyújtott szociális szolgáltatás Idősek nappali otthona 

Telephelyek Férőhelyek száma Ellátási terület 

Dunavecse 

Kossuth L.u.6. 

 

 

25 fő 

 

 

Apostag, Dunavecse, 

Dunaegyháza,Szalkszentmárton, Újsolt 

Kunszentmiklós Szép u.1. 60 fő 
Kunadacs, Kunpeszér, 

Kunszentmiklós,Tass, 

 

 

 

b.)3) Az intézmény illetékességi területe   
 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések 

közigazgatási területe, kivéve Szabadszállás Város közigazgatási területe. 

Az idősek bentlakásos otthona feladatellátása a Magyar Köztársaság teljes területére kiterjed. 

Idősek nappali ellátásának ellátási területe: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass és Újsolt települések. 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

3) Az intézmény illetékességi területe   
 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések 

közigazgatási területe, kivéve Szabadszállás Város közigazgatási területe. 

Az idősek bentlakásos otthona feladatellátása a Magyar Köztársaság teljes területére kiterjed. 

Idősek nappali ellátásának ellátási területe: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass és Újsolt települések. 

 

 

c.) 5.1.) Szakosított ellátás keretében: - Idősek bentlakásos ápolását, gondozását ellátó 

intézmény 

 

Kormányzati funkció kód: 

 

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. 

Engedélyezett férőhely: 80 fő 

 

Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (a 

továbbiakban: időskorúak) ápolását, gondozását végzik, akaiknek egészségi állapota 

rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem 

tud önmagáról gondoskodni. 

 

 

 

 

 



helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

5.1.) Szakosított ellátás keretében: - Idősek bentlakásos ápolását, gondozását ellátó 

intézmény 

 

Szakágazat: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

Kormányzati funkció kód: 

 

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás dűlő 8. 

Engedélyezett férőhely: 80 fő 

 

Az idősek otthonában meghatározott gondozói szükséglettel rendelkező, de rendszeres 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a ráirányuló irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárt is betöltött személy látható el. 

Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt 

nem 

tud önmagáról gondoskodni, és a meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezik. 

 

d.)5.2.c.) 107052 Házi Segítségnyújtás 
 

 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 

elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

 

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

d.)5.2.c.) 107052 Házi Segítségnyújtás 
 

 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 

elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

A Házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő 

időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt 

 

 

 



 

 

 

II.) A 2014. február 28-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

Záradék 

 

Jelen alapító okirat 2014. március 14-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kistérségi 

Egyesített Szociális Intézmény 2014. február 28. napján kelt, 6/2014.(II.05.) számú 

határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási tanács a .../2014. (III.10.) számú határozatával hagyta jóvá. 

  

 

 

III.) Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzéssel lép hatályba.  

Az alapító okiratot módosító okiratot a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi 

Társulás Tanácsa a …/2014. (III.10.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Kunszentmiklós, 2014. március 3. 

 

 

Bődi Szabolcs       Czégányné Végh Erika 

elnök        kistérségi referens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetbe foglalva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályba lépés időpontja: 2014. február 28. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  Bődi Szabolcs 
 

                            Társulás elnöke 



 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 

59/2012.(XII.11.) számú határozatával döntött az intézmény alapításáról 

 

A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete 90.§ (1) bekezdése, 

mely rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdése bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. r. 5. § (1) – (2) 

bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

 
 

1.) Az intézmény megnevezése: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény /rövidített 

neve: KESZI/ 

 
 

2.) Az intézmény székhelye és telephelyeinek címe: 

 

Székhely: Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dülő 8. 

Nyújtott szociális 

szolgáltatás 

Férőhelyek 

száma 

Ellátási terület Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

 145 db 

készülék 

Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag, Kossuth L. 

u. 1. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse, Kossuth 

L. u 6. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton   

Petőfi tér 22. 

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

 

 

Idősek 

bentlakásos 

otthona 

80 Országos ellátási terület - 

Telephelyek: 

Nyújtott szociális 

szolgáltatás 

Férőhelyek 

száma 

Ellátási terület Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség 

Családsegítés  Apostag, Dunaegyháza,  Apostag Nagy L. tér. 



Kunszentmiklós, 

Damjanich 

u.17/d. 

- Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 

3-2. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Fő út 36. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 

Petőfi tér 17. 

 Tass, Széchenyi 

u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

  

Gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Kunszentmiklós, 

Damjanich 

u.17/d. 

 

- 

Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 

Területi irodák: 

 Apostag Nagy L. tér 

3-2. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Fő út 36. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 

Petőfi tér 17. 

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

Étkeztetés 

Kunszentmiklós 

Szép u.1. 

- Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag Kossuth L. 

u.1. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Dunavecse Kossuth 

L.u.6. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 

 Szalkszentmárton 

Petőfi tér 22.  

 Tass Széchenyi 48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

Házi 

segítségnyújtás 

Kunszentmiklós 

Szép u.1. 

205fő Apostag, Dunaegyháza, 

Dunavecse, Kunadacs, 

Kunpeszér, 

Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, 

Újsolt 

 Apostag Kossuth L. 

u.1. 

 Dunavecse Kossuth 

L.u.6. 

 Dunaegyháza 

Mikszáth u.25. 

 Kunadacs Rákóczi 

u.2. 

 Kunpeszér Béke u.8. 



 Szalkszentmárton   

           Petőfi tér 22.  

 Tass Széchenyi u.48. 

 Újsolt Petőfi S.u.3. 

 

Nyújtott szociális szolgáltatás Idősek nappali otthona 

Telephelyek Férőhelyek száma Ellátási terület 

Dunavecse 

Kossuth L.u.6. 

 

 

25 fő 

 

 

Apostag, Dunavecse, Dunaegyháza, 

Szalkszentmárton, Újsolt 

Kunszentmiklós Szép 

u.1. 
60 fő 

Kunadacs, Kunpeszér, 

Kunszentmiklós,Tass, 

 

3) Az intézmény illetékességi területe   
 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések 

közigazgatási területe, kivéve Szabadszállás Város közigazgatási területe. 

Az idősek bentlakásos otthona feladatellátása a Magyar Köztársaság teljes területére kiterjed. 

 

4) Jogszabályban meghatározott közfeladata 
 

A Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendelete: 

1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó Szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról és végrehajtási rendelete: 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladataitól és működésük feltételeiről.” 

 

5) Az intézmény szakmai alaptevékenysége: 

 

5.1.) Szakosított ellátás keretében: - Idősek bentlakásos ápolását, gondozását ellátó 

intézmény 

 

Szakágazat: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

Kormányzati funkció kód: 

 

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. 

Engedélyezett férőhely: 80 fő 

 

Az idősek otthonában meghatározott gondozói szükséglettel rendelkező, de rendszeres 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a ráirányuló irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárt is betöltött személy látható el. 

Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem 

tud önmagáról gondoskodni, és a meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezik. 

 

 



5.2.) Szociális alapszolgáltatás keretében: 

 

Szakágazat: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

  889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

  889200 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 

 

a.)Időskorúak, demens betegek nappali ellátása,  

b.)Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 

 

c.)Házi segítségnyújtás
 

 

d.)Szociális étkeztetés 

e.)Családsegítés 

f.)Gyermekjóléti szolgáltatások 

 

Kormányzati funkció kód: 
 

 

5.2.a.) 102030 Időskorúak, demens betegek nappali ellátása 

 

Engedélyezett férőhely: Dunavecse: 25 

                                       Kunszentmiklós: 60 
 

Az idősek klubjában elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és idős koruk 

miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

részére biztosítanak lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, 

valamint alapvető higiénés szükségletek kielégítésére.  

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass és Újsolt 

 
 

5.2.b.) 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használtára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes 

gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, valamint a segélyhívás okául 

szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét. 

 

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt 
 
 

 

5.2.c.) 107052 Házi Segítségnyújtás 
 

 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 

elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 



A Házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő 

időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt 
 
 

5.2.d. )107051 Szociális étkeztetés 
 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk 

miatt. 

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass és Újsolt 

 

 

5.2. e) 107054 Családsegítés 

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt 

 

 

5.2. f) 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése.  

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt) 

 

6) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

6090 Kunszentmiklós Damjanich u.17/D 

 

Az intézmény általános jogutódja a 2009. január 1-én alapított Egyesített Szociális 

Intézménynek.(6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dűlő 8.) 
 

7) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
 

 

 



 

8)  Az intézmény jogállása 
 

Önálló jogi személy. 

 

9) Az intézményvezető és a gazdasági vezető kinevezésének rendje 
Az intézmény vezetőjét a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat alapján 5 évre. A vezető kinevezéséhez a Kistérségi 

Egyesített Szociális Intézmény létrehozására társult valamennyi tagönkormányzatának a 

képviselő-testületének egyetértése szükséges. 

Az intézmény gazdasági vezetőjét a Társulási Elnöke nevezi ki az 1992. évi XXXIII. 

törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a 2011. évi CXCV. törvény az 

államháztartásról, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 

19.) Kormány rendelet szerint. 

Az intézményvezető és a gazdasági vezető tekintetében a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a 

Társulás Elnöke gyakorolja. 

 

10) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatottsági jogviszonyok 

 

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben foglalkoztatottak egyrészt az 1992. évi 

XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló a 257/2000. (XII. 

26.) Korm. rendelet alapján közalkalmazotti jogviszony keretében, valamint AZ 1992. évi 

XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján munkajogviszony keretében, illetve a 

Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó 

rendelkezései alapján megbízási és vállalkozási szerződéssel látják el a feladataikat.” 

 

11)  Az intézmény finanszírozása, gazdálkodása és vagyona  
 
 
 

a) Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes  

jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodási jogkörét tekintve pedig bankszámlával 

és önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény.    
 

A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások tekintetében az intézményre a Társulási 

Tanács által elfogadott mindenkori költségvetési határozatban foglaltak kötelező jelleggel 

bírnak.  
 

 

Az intézmény tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzat 

alapján folytatja.  
 
 

b) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

c) A feladatok ellátásának forrása az állami költségvetésből szabad, illetve kötött 

felhasználású normatíva hozzájárulás, valamint egyéb átvett, illetve pályázat útján nyert 

források.  
 

 

 



12) A  feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog   

 

→ Apostag, Nagy L. tér. 3-2. 

→ Apostag, Kossuth L. u. 1. 

→ Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. 

→ Dunavecse, Fő út 36. 

→ Dunavecse, Kossuth L.u.6. 

→ Kunadacs, Rákóczi u. 2. 

→ Kunpeszér, Béke tér 8. 

→ Kunszentmiklós Damjanich u.17/d. 

→ Kunszentmiklós Felsőszenttamás dűlő 8. 

→ Kunszentmiklós Szép u.1. 

→ Szalkszentmárton, Petőfi tér 17, 22. 

→ Tass, Széchenyi u. 48. 

→ Újsolt, Petőfi S. u. 3. 
 

A kezelésre átadott ingatlanvagyon az önkormányzatok tulajdonában marad. 

Az intézmény vezetője felelős a feladatok ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, 

használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért, és az Alapító Okiratban előírt 

tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a 

költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és 

a kötelezettségek összhangjáért az intézményi számviteli rendjéért, a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és működéséért.  

 

 

13) Az intézmény belső felépítését, működésének rendjét Szervezeti és Működési 

Szabályzatában rögzíti.  
 

 

14)  Záró rendelkezés   
 
 

Az Alapító Okirat 2014.03.14. napján lép hatályba. 

 

 

Záradék 

 

Jelen alapító okirat 2014. március 14-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kistérségi 

Egyesített Szociális Intézmény 2014. február 28. napján kelt, 6/2014.(II.05.) számú 

határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási tanács a    /2014. (III.10.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Kunszentmiklós, 2014.03.10. 

 
 

 

   Bődi Szabolcs 
 

Társulás Elnöke   



6./ N a p i r e n d: 

 

Települési értéktár létrehozásának tárgyalása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot. Elmondja, hogy ezek csak javaslatok, hozzá lehet rakni 

és el lehet venni belőle. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2014. sz. Önk. hat.   

 

Települési értéktár létrehozásának elfogadása 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a települési értéktár létrehozását, melybe 

az alábbiakat kívánja felvenni: 

a) Dunaegyházi burgonya, Dunaegyházi csipsz burgonya, 

b) Tájház, Evangélikus templom, 

c) Dunaegyházi sziget- hóvirág, gyöngyvirág, Dunaegyházi Kis-

Duna, 

d) Dunaegyházi csipetka, masina csusza, krumpligombóc leves. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 

tájékoztassa a Hungarikum Bizottság elnökét. 

Határidő: azonnal. 

 

7./ N a p i r e n d: 

 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

 

Előadó:  Zsidóné dr. Faragó Monika 

                          jegyző 

 

 

Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző 

 

Elmondja, hogy Dunaegyházán 2 szavazókörzet van. 1. számú a Dunaegyházi Mákszem 

Óvoda – Mikszáth K. u. 36., 2. számú Dunaegyháza Községháza – Mikszáth K. u. 25. 

Ismerteti a bizottság tagjait, akik megbízása 5 évre szól. 

 



Nagy Tamás polgármester 

 

Megkérdezi, hogy a bizottsággal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy 

más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

39/2014. sz. Önk. hat.   

 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak elfogadása 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait az 

alábbiak szerint: 

 

1. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága: 

 Reichertné Raffai Brigitta, Báthory u. 7. 

 Suska Éva, Rózsadomb u. 18. 

 Bánáti Zsoltné, Barátság út 8. 

 Pelsőcziné Vén Rózsa (póttag), Petőfi S. u. 39. 

 Kollár Imréné (póttag), Hársfa u. 1. 

 Gatti Tünde (póttag), Hajnóczy u. 1/A 

 Feldinszki Cintia (póttag), Mikszáth K. u. 16. 

  

 

2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága: 

    Bertáné Vanó Valéria, Diófa u. 52. 

    Náhlich Pálné, Mikszáth K. u. 11. 

    Homóné Mészáros Ágnes, Hajnóczy u. 29. 

    Béládi Ágnes (póttag), Fasor u. 1. 

    Cosa Danutné (póttag), Munkás u. 21. 

    Tóth Imréné (póttag), Határ u. 9. 

    Suska Krisztina (póttag), Rózsadomb u. 14. 

 

 

8./ N a p i r e n d: 

 

Egyéb ügyek 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a dunavecsei Vízgazdálkodási Társulat átalakul. Az önkormányzatnak 

kérvényeznie kell, hogy az állam vegye át a K32 számú csatornaszakaszt. Javasolja, hogy 

ennek a csatornaszakasznak a kezelését ajánlják fel az Alsó-Duna–völgyi Vízügyi 

Igazgatóságnak. 

 



Megkérdezi, hogy a felajánlással kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy 

más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

40/2014. sz. Önk. hat.   

 

K32 számú csatornaszakasz kezelésének felajánlása 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta, hogy a K32 számú csatorna kezelését 

ajánlják fel az Alsó-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóságnak. 

Megbízza Nagy Tamás polgármestert, hogy vegye fel a 

kapcsolatot az Alsó-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóságával. 

 Határidő: azonnal. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Megkérdezi, hogy az egyéb ügyek keretében van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy 

más javaslata. 

 

Mivel nincs, kéri, hogy térjenek át zárt ülés tartására. 

 

Zárt ülésen Vászon Róbert önkormányzati ingatlanvételéről, Thiesz Jenő ingatlan 

felajánlásáról, a Geroma Danubia Kft. terjeszkedéséről és az utak, illetve az orvosi rendelő 

felújítására adott árajánlatokról és a háziorvosi pályázatról döntött a képviselő-testület. 

 

Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

  Nagy Tamás      Zsidóné dr. Faragó Monika 

  polgármester                    jegyző 


