
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. március 26. napján megtartott üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:    Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 26. 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 dr. Faragó Monika jegyző.  

 

Meghívott:  Skrenyó Edit DÁMK intézményvezető, 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Köszönti a képviselőket, a vendéget, az ülést megnyitja. 

A képviselőtestület teljes létszámmal jelen van. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

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. 

 

22/2013. sz. Önk. hat.  

 

Napirendi pontok elfogadása. 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 

meghívóban szereplő napirendet  egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D : 

 

 1./  KESZI 2013. évi térítési díjainak megállapítása. 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                polgármester 



 

 2./ FKDM TKT 2013. évi nyersanyagnormáinak megállapítása. 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                polgármester 

 

 3./ Egyéb ügyek. 

 

 

 

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

      

     KESZI 2013. évi térítési díjainak megállapítása. 

 

      Előadó: Nagy Tamás 

         polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke levelet intézett a 

képviselőtestülethez, melyben leírja, hogy a KESZI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

feladatellátás térítési díjának megállapítása szükséges. Polgármester javasolja, hogy az 

eddigiek szerint 0 forintban állapítsuk meg a térítési díjat. 

 

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

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

23/2013. sz. Önk. hat. 

 

FKDM TKT KESZI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

alapellátási feladatok térítési díjának megállapítása. 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal a FKDM TKT KESZI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

alapellátási feladatok térítési díját egységesen 0.-Ft-ban állapítja meg. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke levelet intézett a 

Képviselő-testülethez, melyben a szociális étkeztetés feladatellátásának térítési díjának 

megállapításáról szükséges dönteni. 

Figyelembe kell venni, hogy másik cég is végez ilyen jellegű tevékenységet a községben, s ha 

azt szeretnénk, hogy a KESZI gondozását vegyék igénybe, nem célszerű magas díjat 

megállapítani. Az előterjesztésben az önkormányzati normatíva 220.-Ft, 4 településre 

vonatkozóan (Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Újsolt) az igényelt adagszám 95, a 2013. 



évi tervezett önköltség 645.-Ft, térítési díj 335.-Ft + ÁFA. Az ételkiszállítás térítési díja 

belterületen 45.-Ft + ÁFA: 56.-Ft, külterületen 80.-Ft + ÁFA: 102.-Ft. Az önkormányzatnak 

ez költségébe nem került, a lakosságnak 335.-Ft/ÁFA összeget kell fizetni. A lakosság igényli 

a szociális étkeztetést.      

Javasolja, hogy a KESZI szociális étkeztetés feladatellátásának térítési díját 335.-Ft + ÁFA 

összegben határozzuk meg. 

 

Megkérdezi, hogy a térítési díjjal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása. 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

24/2013. sz. Önk. hat. 

 

FKDM TKT KESZI szociális étkeztetés feladatellátás 

térítési díjának megállapítása. 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal a FKDM TKT KESZI szociális étkeztetés feladatellátás 

térítési díját 335.-Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kunszentmiklós levelet 

intézett a képviselőtestülethez, melyben a KESZI házi segítségnyújtás alapellátási feladatok 

térítési díját kell megállapítani. Ez a gondozónők által a gondozottnál eltöltött idő térítési díja. 

Önkormányzati normatíva (ellátott/óra) (Ft) 836.-FT, 2013. tervezett önköltség (ellátott/óra) 

962.-, dolgozók száma 22,5, térítési díj 2013. (önköltség-normatíva)/óra 125.-Ft, ez az 

összeget a KESZI kigazdálkodja. 

Javasolja, hogy a KESZI házi segítségnyújtás alapellátási feladat térítési díját egységesen 0 

Ft-ban állapítsuk meg. 

 

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

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

25/2013. sz. Önk. hat. 

 

KESZI házi segítségnyújtás alapellátási feladatellátás 

térítési díjának megállapítása. 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal a KESZI házi segítségnyújtás alapellátási feladatellátás 

térítési díját egységesen 0.-Ft-ban állapítja meg. 



Nagy Tamás polgármester 

 

FKDM TKT KESZI szakosított feladatellátás (idősek bentlakásos otthona) térítési díjainak 

megállapításáról szükséges dönteni. Az átlagos szintű ápolás, gondozás tervezett önköltsége 

156.033.-Ft/fő/hó, önkormányzati normatíva 92.835.-Ft/fő/hó, intézményi térítési díj 2013. év 

(önköltség-normatíva) 63.200.-Ft/fő/hó, 2.105.-Ft/nap. Ha a gondozott nem rendelkezik ezzel 

az összegű nyugdíjjal, a hozzátartozónak kell fedezni a különbözetet. Az ellátásra várólista 

van. 

 

Megkérdezi, hogy a szakosított feladatellátás (idősek bentlakásos otthona) térítési díjával 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

26/2013. sz. Önk. hat. 

 

FKDM TKT KESZI szakosított feladatellátás térítési  

díjának megállapítása (idősek bentlakásos otthona)  

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal a FKD TKT KESZI szakosított feladatellátás (idősek 

bentlakásos otthona) térítési díját 63.200.-Ft/fő/hó, (2.105.-Ft/nap) 

összegben határozza meg. 

 

 

 

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

 

       FKDM TKT 2013. évi nyersanyagnormáinak megállapítása. 

 

       Előadó:  Nagy Tamás 

           polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a FKDM TKT Egyesített Szociális Intézménye a gazdasági változások 

figyelembevételével felülvizsgálta az eddig használt nyersanyagköltséget és megállapította a 

2013. évi költségeket.   

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy 

hozzászólása. 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 



27/2013. sz. Önk. hat. 

 

FKDM TKT KESZI 2013. évi nyersanyag normáinak megállapítása.  

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal elfogadta a FKDM TKT KESZI 2013. évi 

nyersanyagnormáit. 

 

 

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

 

      Egyéb ügyek 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

A képviselőtestületnek az óvoda nyári nyitva tartását kell meghatároznia. 

 

Skrenyó Edit intézményvezető 

 

Az elmúlt évben július 1-től augusztus utolsó hétvégéig zárva tartott az óvoda. Kéri, hogy az 

óvoda zárva tartása ebben az évben is ebben a formában maradjon, mivel így oldható meg a 

dolgozók szabadságolása. Próbálkoztak már a szülők körében igényfelméréssel a nyitva 

tartással kapcsolatban, illetve az egész nyári időszakban nyitva tartottak, a gyerekek viszont a 

nyári időszakban „elkoptak”. Az elmúlt évben a képviselőtestület határozata alapján 

augusztus utolsó hetében nyitották meg az óvodát, péntek délután viszont már egyetlen 

gyermek sem volt. A szülőket abban az esetben sem tudják rákényszeríteni, hogy hozzák a 

gyermeküket óvodába, ha a szülő azt előre kéri. Egyik nap hozzák a gyereket, másnap már 

nem hozzák. Hangoztatja, hogy nem az óvoda zárva tartása a céljuk, de legalább 10 gyermek 

legyen az óvodában. Úgy gondolja, luxus, hogy 3 gyermekért nyitva tartson az óvoda.  

Amennyiben azt akarjuk, hogy az óvoda még plusz 2 vagy 3 hetet nyitva tartson, akkor az 

óvoda egész éves nyitva tartását, működését át kell gondolni, hogy a dolgozók 

szabadságolásáról gondoskodni tudjon. Amennyiben a tavaszi szünetben az óvoda bezár, 

akkor az óvónők már szabadságukat töltik. Ha viszont jelentkezik 8 gyermek, és ebből csak 2 

marad, nincs értelme a nyitva tartásnak. A nyitva tartási időt lehet nyáron növelni, 

amennyiben biztosan lesznek gyermekek az óvodában.  

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Arra nem célszerű túlórát fizetni, ami túlóra nélkül is megoldható. Megjegyzi, hogy a béreket 

az állam fedezi. 

 

Skrenyó Edit  

 

Amennyiben nyári időszakban nincs lehetősége kiadni a dolgozók részére a szabadságot, ezt 

szolgalmi időben kell megtennie. 

 

 

 



Nagy Tamás polgármester 

 

Az óvoda tisztasági meszelését a tavaszi időszakban igyekszünk megoldani, ez nem a nyári 

időszakra marad. 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Megkérdezi, hogy nem készül a szülők körében felmérés arról, hogy a tavaszi és őszi 

szünetben zárva legyen az óvoda? 

 

Skrenyó Edit 

 

Most nem készült ilyen felmérés. Régebben ez éveken keresztül megtörtént. 10 főben 

határozták meg a gyermek létszámot, a szülők kérték is a nyitva tartást, de az egyik szülő 

rábeszélte a másikat, s nem hozták óvodába gyermeküket, tehát nem volt értelme nyitva 

tartani az óvodát. 

 

Mogyorós Mária képviselő 

 

Megkérdezi, hogy őszi, tavaszi szünetben milyen létszámban veszik igénybe az óvodát? 

 

Skrenyó Edit 

 

A tavaszi szünetben 4 szülő kérte gyermeke részére az óvoda nyitva tartását, a téli szünetben 

viszont nincs igény, ebben az időszakban szabadságon vannak a dolgozók. 

 

Mogyorós Mária képviselő 

 

Az óvónők szabadság idejéről kérdez. 

 

Skrenyó Edit 

 

Az óvoda pedagógusok évi 46 nap szabadsággal rendelkeznek, akinek gyermeke van, havonta 

2 nap fizetetlen szabadságot kap, ez 1 fő óvónőre vonatkozik. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

A munkahelyek nagyon felértékelődtek, s nehogy azért ne tudjon a szülő munkát vállalni, 

mert az óvoda zárva tart, s a gyermekét nem tudja elhelyezni. 

Javasolja, készüljön igény felmérés a szülők körében, hogy hány szülő kéri az óvoda nyitva 

tartását. 

Kéri Skrenyó Edit intézményvezetőt, hogy készítsen szabadságolási tervet, melynek tudatában 

a képviselőtestület kalkulálhat. 

 

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

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 



28/2013. sz. Önk. hat. 

 

Óvodában igény felmérés készítése nyitva tartásra, szabadságolási terv készítése. 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

 szavazattal elfogadja, hogy a szülők körében készüljön igény felmérés 

az óvoda nyitva tartásáról. 

 

2./ Az óvoda dolgozói körében készüljön szabadságolási terv.  

 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ismerteti az OPTICON Telekommunikációs Hálózati KFT írásos anyagát, melyet a 

képviselők megkaptak. 

Ebben a témában nem szükséges dönteni, az információ tájékoztató jellegű. 

 

Továbbiakban elmondja, hogy a művelődési ház felújítása 99 %-ban elkészült. A 

villanyszerelés is megtörtént. A művelési ház falazatára az információs tábla két nyelven 

készült melyen: Művelődési Ház, szlovákul: Dom Kultúri, illetve az alapítás éve: 1963. 

szerepel. 

 

A könyvtár felújítása mai napon befejeződik, a számítógépeket, s az ehhez kapcsolódó  

eszközöket telepítik.  

 

Thiesz Jenő képviselő 

 

Megkérdezi, hogy nincs tervbe véve a művelődési ház ünnepélyes átadása. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ezt már többen megkérdezték. Nyári időszakban a Falunapi ünnepség időpontjában javasolja 

a felújított művelődési házat ünnepélyes keretek között átadni. 

 

Mogyorós Mária képviselő 

 

A Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozón, - mely április 6-án is lesz - köszönthetjük a 

felújított művelődési házat. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

A Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozón megemlíti, hogy ez az első rendezvény a 

felújított művelődési házban, s ismerteti a jelenlévőkkel, hogy mikor tervezzük az 50 éves 

évforduló megünneplését. 

A mai napig megőriztük azt a TV készüléket, melyen 1963-ban, a művelődési ház 

megnyitásakor és az azt követő években nézte a falu lakossága a műsorokat. Az ünnepélyes 

átadáson a régi TV készüléket is megtehetik. 



 

Boldoczki Imréné alpolgármester 

 

Megjegyzi, hogy az 1960-as években jelentős mértékben fejlődött a község. Ekkor épült a 

„Sákori-út”, a Művelődési Ház, az ABC., melyek társadalmi munkában készültek. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Megkérdezi, hogy ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a felújított művelődési ház ünnepélyes 

átadása a Falunapi ünnepségen legyen. 

 

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

29/2013. sz. Önk. hat. 

 

Felújított Művelődési Ház ünnepélyes  

átadása időpontjának meghatározása. 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

 szavazattal elfogadja, hogy a felújított Művelődési Ház ünnepélyes 

átadása a Falunapi ünnepségen történjen. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy az ALPHA-VET Állatgyógyászati KFT-vel (Székesfehérvár) a szerződést 

aláírtuk. Az első kiszállásuk alkalmával 3 ebet fogtak be, melyeket a telephelyre szállítottak.  

A kiszállás, befogás, elkábítás, etetés költsége bruttó 53.000.-Ft volt. 

 

Thiesz Jenő képviselő 

 

Amennyiben tudatosul a lakosság körében, hogy 3 kutyát befogtak, s elszállítottak, mindenki 

jobban fog vigyázni az ebére, nem engedi ki közterületre.           

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Aki jelentkezik a befogott kutyájáért, ki kell fizetnie az etetést, a kábítást, a szállítást, stb., 

mely kb. 12-13.000.-Ft-ot tesz ki. Ezt az összegeket az önkormányzatnál kell rendezni, ezután 

szállítható el a telephelyről az eb. Onnan viszont csak úgy adják ki a kutyát, ha csippel 

ellátott, s be van oltva. Ha ez nincs meg, az oltást, s a csipp behelyezésének költségét helyben 

ki kell fizetni. 

Az ALPHA-VET Állatgyógyászati KFT. honlapján megtekinthetők a befogott ebeket. 

Amennyiben az ebek befogásával kapcsolatban Apostag községgel társulunk, az előfizetés 

5.000.-Ft-tal csökken. 

 

 



Mogyorós Mária képviselő 

 

A honlapon részletes összefoglalót jelentessük meg az ebekkel kapcsolatban, melyről 

tájékozódhat a lakosság. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Amennyiben a képviselők kérik, megjelentetjük a honlapon. 

Javasolja, hogy az internetes portálunkat újítsuk, újíttassuk fel. Javasolja, hogy írjunk ki a 

helyi ifjúságnak – 30 éves korig - honlap külső megjelenítésére, /háttérkép/ fejléc készítésére, 

az oldal színvilágának meghatározására pályázatot. A beadási határidő 1 hónap, a díjnyertes  

pályázó 50.000.-Ft értékű tárgyjutalomban részesül. 

 

Mogyorós Mária képviselő 

 

Az ötletet jónak tartja. Megjegyzi, hogy jelenleg a honlapon nincs tartalom, nem frissül, s ha 

nincs fent tartalom, elveszíti a jelentőségét. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

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

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

30/2013. sz. Önk. hat. 

 

Pályázati kiírás önkormányzati honlap fejléc külső megjelenítésének készítésére.   

 

                                                                           H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

 szavazattal pályázatot ír ki önkormányzati honlap fejléc külső 

megjelenítésének készítésére,  az oldal színvilágának meghatározására.  

 A pályázatot 30 éves korig letet beadni, jelszóval ellátottan. 

 Az 1. helyezés: 50.000.-Ft értékű fényképezőgép. 

 Beadási, elbírálási határidő: április 30.  

 Amennyiben a pályázat nem megfelelő színvonalú, a Képviselő-testület 

érvénytelennek nyilváníthatja.  

 

 

Nagy Tamás polgármester 

  

Megkérdezi Tóth Tibor képviselő urat, hogy vállalja-e a honlap készítését, frissítését. 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Vállalja az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

 



Nagy Tamás polgármester 

 

Javasolja, bízzuk meg Tóth Tibor képviselőt a községi honlap készítésével, frissítésével. 

 

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

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

31/2013. sz. Önk. hat. 

 

Tóth Tibor képviselő megbízása 

honlap készítésével. 

   

                                                                           H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal megbízza Tóth Tibor képviselőt az önkormányzati honlap 

készítésével, folyamatos frissítésével. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Az előző ülések egyikén felvetődött a Faház előtti keresztutca beláthatatlansága, ahova tükör 

felszerelését kérték a képviselők. A tükröt megvásárolta, mely 60 x 80 cm nagyságú, az ára 

bruttó 77.000.-Ft. A tükör felhelyezésével megoldódik az utca beláthatatlanságának 

problémája. 

 

Az óvoda pályázat folyamatban van, melynek értéke 7.000.000.-Ft. Egy céggel kötöttünk 

megállapodást, aki kapcsolatban van a pályázat íróval, aki összegyűjti a szükséges 3 db 

árajánlatot. A pályázatot fejlesztésre, s eszközvásárlásra nyújtottuk be. Az óvoda 

pedagógusoknak ennek keretében 80 órás továbbképzésen kell részt venni. A fennmaradó 

1.300.000.-Ft-ból kültéri játékot vásárolhat az óvoda.  

 

Polgármester továbbiakban elmondja, hogy a közcélú dolgozók a temetőben a régi sírköveket 

eltávolították, a gépi munka elvégzése után készül a kerítés. 

A község területén a hó kotrás megtörtént, a közcélú dolgozók a járdákat takarították, melyek 

járhatóak. 

Művelődési házban a nagytakarítást a közcélú dolgozók elvégezték, a hátsó színpadot 

kimeszelték, a könyvtár elkészült.  

A régi óvodánál a kamrák mögött csatornáztunk, hogy a falazatot ne veszélyeztesse a felázás. 

A belső kertek takarítása befejeződött, amennyiben az időjárás kedvez, a tárcsázás is 

megtörténik, melyet az eső eddig megakadályozott. A terület nem teljes egészében  

önkormányzati tulajdonú. 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Közfoglalkoztatottak számáról kérdez. 

 

 



Nagy Tamás polgármester 

 

A közfoglalkoztatottak létszáma 34 fő, ebből 25 fő útkarbantartást, 9 fő a mezőgazdasági 

projektet végzi. A létszámban 1 fő adminisztrátor és 2 fő csoportvezető van. 

A csoportvezetők bruttó 102.000.-Ft-ot, a segédmunkások 75.500.-Ft-ot, az adminisztrátor, 

melyhez érettségi szükséges,  93.000.-Ft bért kap. 

Tájékoztat, hogy hivatalhoz kapcsolódó fészert kibővítjük, melyhez az anyagokat az elmúlt 

évben megvásároltuk. Sajnálattal közli, hogy az adventi koszorút, - mely egy napig az 

udvaron állt, - illetéktelenek eltulajdonították.  

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Javasolja, hogy az udvart kameráztassuk be, ez visszafogja az illetékteleneket a behatolástól. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a könyvtárat kiemeltük az ÁMK-ból, könyvtáros dolgozónk viszont nincs, 

könyvtáros bért a költségvetésünk nem tartalmaz. Könyvtárosnak olyan személyt kell 

kinevezni, akit a lakosság is elfogad. Hiába van a felújított könyvtár, új felszerelések, ha nem 

olyan a könyvtáros, akit a fiatalok és az idősek is szeretnek, elfogadnak.  

Erre a feladatra közcélú foglalkoztatottat kíván kinevezni. 

 

Polgármester továbbiakban elmondja, hogy február 14-i ülésen 13/2013. sz. Önk. 

határozatban döntöttünk arról, hogy mely bankoktól kérünk árajánlatot likvid hitel felvételére. 

Az Országos Takarékpénztár levélben közölte, hogy erre a célra nem nyújtanak árajánlatot, 

mivel nem ott vezetjük folyószámlánkat. A K&H Bank Dunaföldvár szintén ilyen jellegű 

választ adott, a Solt és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtott be árajánlatot, mely szerint 

hitelbírálati díj 100.000.-Ft, folyósítási jutalék 50.000.-Ft, nyomtatvány költsége 5.000.-Ft, 

kamatozás 3 havi bubor + 4 % + 1 % kezelési költség. A kamatot és a kezelési költséget 

havonta kell törleszteni a tőkét egy összegben, amikor a támogatás megérkezik a számlára.  

Számításaink szerint ½ évre a kamat meghaladja az 1.000.000.-Ft-ot. 

 

Megkérdezi, hogy ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy 15.000.000.-Ft előfinanszírozási hitelt 

a Solt és Vidéke Takarékszövetkezettől vegyünk fel, melyet 2013. április 12-től, 2014. január 

31-ig veszünk igénybe. 

 

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

32/2012. sz. Önk. hat. 

 

Előfinanszírozási hitel felvétele 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal elfogadta, hogy a 1003290017 MVH regisztrációs számú 

Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház felújítása Dunaegyházán 

című pályázat finanszírozására előfinanszírozási hitelt vesz fel a Solt és 

Vidéke Takarékszövetkezettől. 



 

2./ A hitel összege: 15.000.000.-Ft, melyet 2013. április 12-től, 2014. 

január 31-ig vesz igénybe az önkormányzat. 

 

3./ Megbízza Nagy Tamás polgármestert, hogy a hitel igénybevételéhez 

szükséges önkormányzati tulajdonú épületek értékbecslését végeztesse 

el. 

 

4./ Megbízza Nagy Tamás polgármestert, hogy az előfinanszírozási 

hitelszerződés megkötésében járjon el. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy az általános iskolában a gyermekétkezők után az elmúlt évi igénylést 

helytelenül készítették el, az állam által átvett iskolára a visszafizetési kötelezettségünk kb. 

5.000.000.-Ft. Az óvoda igénylése rendben elkészült. 

 

Javasolja, hogy Szűcsné Takács Zsuzsanna általános iskola igazgató tartson beszámolót az 

iskola átadás-átvételéről, s az azóta folyó üzemelésről, az ülésre Novadovszki Nellit a KIK 

vezetőjét is hívjuk meg. Úgy gondolta, hogy amikor az állam átvette az iskolát a készség 

tantárgyak összevonását megszünteti, ezt viszont nem tették meg, továbbra is összevontan 

oktatják a készség tárgyakat.  

 

Boldoczki Imréné alpolgármester 

 

Elmondja, hogy a községben 3 helyen dunaújvárosi cég plakátokat helyezett el, ahol 60-65 év 

közötti férfi dolgozókat keresnek portás munkakörre. Telefonszám a plakáton nincs. A 

jelentkezés feltétele postán elküldött színesben fénymásolt személyigazolvány, lakcímkártya, 

adókártya, TB kártya, születési anyakönyvi kivonat, valamint telefonszám. Utánanézett a 

cégnek, mely a mai nappal nem létezik. 

 

Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző 

 

Telefonon jelzi a körzeti megbízott rendőrnek az alpolgármester asszony bejelentését. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy Dunaegyháza Község Önkormányzata és Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodást minden évben felül kell 

vizsgálni. A megállapodás az elmúlt évhez képest módosítást nem tartalmaz. 

Az együttműködési megállapodást a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

2013. március 26-i ülésén felülvizsgálta, s 29/2013. sz. Szlov. Önk. határozattal elfogadta.  

 

Megkérdezi, hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

vagy hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



 

33/2013. sz. Önk. hat. 

 

Dunaegyháza Község Önkormányzata és Dunaegyháza 

Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata között megkötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatának elfogadása. 

   

                                                                           H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal elfogadta Dunaegyháza Község Önkormányzata és Dunaegyháza 

Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata között megkötött 

Együttműködési Megállapodást. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Javasolja, hogy 2013. május 31. napjával a DÁMK-ot szüntessük meg, a pályázatot az óvoda 

vezetői állásra írjuk ki, melyet júniusban elbírálunk. A Művelődési ház az önkormányzat 

közművelődési szakfeladatba olvad be. 

 

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy 

hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

34/2013. sz. Önk. hat. 

 

DÁMK megszüntetése 

Pályázati kiírás óvoda vezetői állásra 

   

                                                                    H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal a DÁMK-ot 2012. május 31. napjával megszünteti. 

 

2./ A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy dolgozza ki a megszüntetés 

dokumentumait, valamint az óvodavezetői pályázat tartalmát. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Félegyházi Veronika orvos asszisztens a mai napon bejelentette, hogy 2013. június 1-el a 

Félegyházi BT. megszűnteti működését, tehát júniustól gondoskodnunk kell takarítónőről, téli 

időszakban fűtésről. 

Félegyházi Veronika kérte, hogy az udvarban lévő fákat, melyet még ő ültetett szeretné 

kivágni.       

Az épületet olyan állapotban kell átadnia, amilyenben átvette. 

 



 

 

Félegyházi Veronika elmondta, hogy az épületet nagyon rossz állapotban vették át, a falak 

szennyezettek voltak, az egész épület végig meg volt repedve, a parketta rendkívül rosszul 

illeszkedett egymáshoz.  

Amennyiben Félegyházi Veronika, írásban jelzi távozását, a pályázatot kiírjuk.  

Az épület a mi tulajdonunkban van, melyen megüresedés után tisztasági meszelést végzünk. 

        

Polgármester elmondja, hogy Székesfehérváron hulladékszállítás ügyében 196 polgármester 

értekezleten vett részt. Az értekezleten hárman szólaltak fel, mivel a jelentős díjemelés mást 

nem érintett hátrányosan. Az ülésen megkérdezte, amennyiben ebben az évben 780.000.000.-

Ft összeg áll rendelkezésre, lakossági tájékoztatásra, miért nem tájékoztatták időben a 

lakosságot az emelkedés mértékéről.  A levezető elnök a vita végén elmondta, úgy látja, hogy 

a Dunanett KFT. jogtalanul emelte meg a szállítási, illetve ürítési díjakat, mivel csak 4,2 %-

kal lehetett volna emelni a díjat.  

Abban is megegyeztek, hogy megkeresik az Országgyűlési képviselőt, hogy kéthetente legyen  

ürítés, s a KDVI-t is megkeresik, hogy a törvényből emeljék ki a 4-szeri ürítést. Úgy gondolja, 

hogy ezt a településekkel közösen végezzük el. Az ülésen kérte ez ügyben a lakosság 

tájékoztatását. A projektvezető ígéretet tett erre, a tájékoztató eddig még nem érkezett meg.  

 

Hétfői napon, Mezőfalván értekezleten vett részt, ahol szintén ugyan azokat a válaszokat 

kapták mint Székesfehérváron.      

A Dunanett KFT alvállalkozója megkereste, hogy az épületektől elszállítja a műanyag 

hulladékot. Az általános iskolában gyűjtik a műanyag palackokat, melyből az iskolának 

bevétele származik, tehát nincs szükség külön szállításra. 

 

 

Mogyorós Mária képviselő 

 

Tájékoztassuk a lakosságot, hogy az érintett települések polgármesterei közösen fordulnak az 

Országgyűlési Képviselőhöz a vonatkozó törvény megváltoztatása érdekében. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy pályázat benyújtására van lehetőség Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégium 3505. altéma kódszámú „Szakmai eszközfejlesztést, 

korszerűsítés támogatására” elnevezésű pályázatra.  

Polgármester ismerteti a pályázati kiírást. 

 

Megkérdezi, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy 

hozzászólása. 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 



35/2013. (III. 26.) sz. Önk. hat. 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 3505. altéma kódszámú „Szakmai 

eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása” elnevezésű pályázat benyújtása 

 

1. A képviselő testület úgy határozott, hogy az önkormányzat által fenntartott könyvtár 

nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések 

beszerzésére pályázatot nyújt be a Közgyűjteményi Kollégiumhoz. 

2. A pályázathoz szükséges 10%-os önerőt a 2013 évi költségvetés tartaléka terhére 

biztosítja. A pályázatban szereplő nevezési díjat, bruttó 5.000 Ft-ot a pályázat feladása 

előtt befizeti. 

3. A képviselő testület nyilatkozik, hogy a „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” 

pályázat keretében beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a község 

könyvtárában helyezi el, azokat leltárba veszi. 

4. A képviselő testület nyilatkozik, hogy a „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” 

pályázathoz a szükséges épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató tér bővítését 

2013-ban elvégzi. A könyvtár nyilvános szolgálati területét növeli 

5. A képviselő testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesülnek: 

 Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 

 Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal Dunaegyházi Kirendeltsége 

gazdálkodási csoportja 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

A Duna utcai lakás adás-vétele húzódik, az épületet 3.500.000.-Ft-ért értékesítettük. 

 

Megkérdezi, hogy az egyéb ügyek keretében van-e még valakinek kérdése, vagy bejelentése. 

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

Zárt ülésen a képviselőtestület 5 méltányossági ápolási díjat megszüntetett. 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

  Nagy Tamás     Zsidóné dr. Faragó Monika 

  polgármester        jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


