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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. január 16. 

napján megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye:  Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:  Nagy Tamás polgármester,  

   Mogyorós Mária képviselő,  

   Poros Mihály képviselő, 

   Suhajda Imréné képviselő, 

   Tóth Tibor képviselő. 

 

   Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző.  

 

Meghívott:  Font Sándor a Mezőgazdasági Bizottság elnöke, országgyűlési  

             képviselő, 

   Tihanyi Szilvia újságírónő.  

       

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Bemutatja Font Sándor országgyűlési képviselőt, a Mezőgazdasági Bizottság elnökét. 

Elmondja, hogy szeretne röviden bemutatkozni a képviselő-testületi ülés előtt. Átadja a szót a 

Képviselő Úrnak. 

 

 

Font Sándor országgyűlési képviselő 

 

Köszöni szépen a meghívást. Elmondja, hogy a választókörzetek átrendezésre kerültek. Bács-

Kiskun Megye 03 számú választókörzetéhez 29 település tartozik, központja Kalocsa. Mivel 

jelenleg is aktív képviselő, immár 16 éve, szeretne az összes településre legalább egyszer 

eljutni. 

Bemutatkozik, elmondja, hogy törzsgyökeres soltvadkerti lakos. 1730 óta laknak ott az ősei, 

akik német evangélikus telepesek. Rokoni kapcsolat fűzi településünkhöz, ugyanis felvidéki 

szlovák származású evangélikusok laknak Dunaegyházán, valamint Kiskőrösön is. 

Szakterülete a mezőgazdaság, ennek a Bizottságnak 8 éve az elnöke.  

Ismerteti az aktuális politikai helyzeteket. Beszél a jövőbeni tervekről, kilátásokról, többek 

között a Paksi Atomerőmű bővítéséről is. 

Még egyszer köszöni a meghívást, átadja a szót Nagy Tamás polgármester úrnak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nagy Tamás polgármester 

 

Köszönti a képviselőket és a vendéget, az ülést megnyitja. 

A képviselő-testületi ülésről hiányzik Boldoczki Imréné alpolgármester és Thiesz Jenő 

képviselő. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

 

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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

1/2014. sz Önk. hat. 

 

Napirendi pontok elfogadása 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendet. 

 

 

N A P I R E N D: 

 

 1./ Változó kamatozású, jegybanki alapkamathoz kötött betétlekötési lehetőség 

tárgyalása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

 2./ Bérleti díjak megállapítása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 
 

 3./ Étkezési térítési díjak tárgyalása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

 4./ Egyéb ügyek 

  Zárt ülés: Szociális tűzifa iránti kérelmek elbírálása 

  

 

 

 

 



 

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

 

Változó kamatozású, jegybanki alapkamathoz kötött betétlekötési lehetőség tárgyalása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy január 1-én az Önkormányzat folyószámla egyenlege 32.931.520 Ft volt. 

Lehetőség van folyószámlán belül pénzt lekötni, ezét javasolja, hogy a Solt és Vidéke 

Takarékszövetkezetnél 20.000.000 Ft-ot kössenek le, 3 hónapos futamidőre. 

 

Megkérdezi, hogy a betétlekötéssel kapcsolatban van- e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

2/2014. sz. Önk. hat.   

 

Változó kamatozású, jegybanki alapkamathoz kötött betétlekötés elfogadása 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal elfogadta, hogy az Önkormányzat folyószámláján 

szabadon lévő 20.000.000 Ft-ot (húsz millió forintot) kössenek 

le folyószámlán belül, 3 hónapos futamidőre, a Solt és Vidéke 

Takarékszövetkezetben. 

 A futamidő lejárta után az összeg addig marad a folyószámlán, 

amíg a testület másképpen nem dönt. 

  Felelős: Nagy Tamás polgármester 

 Határidő: azonnal  

 

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

 

Bérleti díjak megállapítása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ismerteti az írásban kiadott, 2014. évi bérleti díjakat. 

 

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

vagy más javaslata. 



Mivel nincs, megkérdezi, hogy ki ért egyet a 2014. február 1-től megállapított bérleti díjak 

összegével. 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2014. február 1-től az alábbi táblázatban szereplő 

összegek szerint állapította meg a bérleti díjakat. 

 

3/2014. sz. Önk. hat.   

 

Bérleti díjak megállapítása 2014. február 1-től 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal 2014. február 1-től a bérleti díjakat az alábbi 

összegek szerint állapítja meg: 

 

Szolgálati lakások bérleti díjai:                              
 

Ibolya u. 7. sz. lakás Dóra Péter    /hó   10 300 Ft 

Ibolya u. 9. sz. lakás Teiller Istvánné   /hó   10 300 Ft 

Mikszáth K. u. 31. lakás Skrenyó Edit  /hó                            14 630 Ft 

Mikszáth K.u.31.lakás     /hó   11 540 Ft 

Árpád u. 2. orvosi lakás     /hó                   19 225 Ft 

 

Művelődési Ház bérleti díja:  

 

Rendezvény céljára étkezés nélkül naponta:  /nap            15 585 Ft 

Rendezvény céljára étkezéssel naponta:  /nap             18 700 Ft 

Lakodalom céljára P-SZ-V (3nap)   /3nap                62 330 Ft 

Vásár céljára (nincs kaució és fűtési díj)  /alkalom                   7 155 Ft 

   

FŰTÉS      /nap             11 040 Ft 

Kaució       /alkalom              10 300 Ft 

 

Művelődési Ház /pince klub/ bérleti díja:  

 

Rendezvény céljára étkezés nélkül naponta:   /alkalom   10 300 Ft 

Rendezvény céljára étkezéssel naponta:    /alkalom   12 360 Ft 

FŰTÉS      /nap       1 545 Ft 

Kaució          10 300 Ft 

Tanfolyam és oktatás céljára:        /óra        1 190 Ft 

 

Vegyes bolt bérleti díja:            /alkalom      2 060 Ft 

Fogorvosi rendelő bérleti díja:                
Gyógyszertár bérleti díja:    /hó      33 990 Ft 

Butik területének éves bérleti díja:  /év      14 365 Ft 

Dunaparti 015/1. hrsz-ú 100 m2   /év     59 810 Ft 

 

Közterületfoglalás:       /nap         1 195 Ft 



 

Földterület éves bérleti díja:   /év         6 561 Ft 

Kovács László és Kovácsné Vászon Rita       
Klementisz Imre földterület  éves bérl.díja: /év           12 495 Ft 

 

Régi óvoda, ebédlő bérl.díj:               /nap    10 300 Ft  

 fűtés       /nap          1 545 Ft 

 kaució      /alkalom    10 300 Ft 

 

Iskola melletti pálya, gyepes közösségi terület /nap   10 300 Ft 

 kaució         10 300 Ft 

 

Műv. Ház kis konyha    /nap     5 150 Ft 

 kaució         10 300 Ft 

 

 

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

 

Étkezési térítési díjak tárgyalása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy az étkezési térítési díjakat 3%-kal emelték meg. Az ebéd az óvodánál 10 Ft-

tal, míg az iskolánál 15 Ft-tal növekedett. 

 

Az óvoda saját maga szedi a díjakat és nem ÁFÁ-s, az iskola díjait az Önkormányzat szedi, 

ezért kell ÁFÁ-t fizetni. 

Javasolja 2014. február 1-től a 3% térítési díj emelés elfogadását. 

 

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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

4/2014. sz. Önk. hat.   

 

2014. február 1-től 3%-os napközis étkezési térítési díj emelés elfogadása 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal 2014. február 1-től elfogadta a napközis étkezési 

térítési díjak 3%-os emelését a következők szerint: 

 

 



Dunaegyházi Megnevezés 
Nyersanyag 

ktg. Rezsi ktg. Nettó száml. ár 

Mákszem Óvoda   2013. 2014. 40%   

  Tízórai 60 Ft 60 Ft 24 Ft 85 Ft 

  Ebéd 200 Ft 210 Ft 84 Ft 295 Ft 

  Uzsonna 60 Ft 60 Ft 24 Ft 85 Ft 

  Összesen 320 Ft 330 Ft 132 Ft 465 Ft 

       

Dunaegyházi Megnevezés 
Nyersanyag 

ktg. Rezsi ktg. Nettó száml. ár 

Szlovák 
Nemzetiségi   2013. 2014. 40%   

Általános Iskola Tízórai 70 Ft 70 Ft 28 Ft 98 Ft 

  Ebéd 230 Ft 245 Ft 98 Ft 343 Ft 

  Uzsonna 70 Ft 70 Ft 28 Ft 98 Ft 

  Összesen 370 Ft 385 Ft 154 Ft 539 Ft 
 

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

 

Egyéb ügyek 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy szükség van fóliavázra a zöldség termesztéshez, amely 200 000 forintba 

kerül, ez a mezőgazdasági projekthez szükséges a közfoglalkoztatási programban.  

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy támogatják-e a vásárlást 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

5/2014. sz. Önk. hat.   

 

Fóliaváz vásárlása 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással támogatja, hogy az 

Önkormányzat 200 000 Ft-ért vásároljon fóliavázat. 

 

Nagy Tamás polgármester  

 

Elmondja, hogy a Solt és Vidéke Takarékszövetkezet részjegy visszavásárlására hívta fel a 

figyelmét, mivel az Önkormányzatnak nem lehet a Takarékszövetkezetnél részjegye. 

Javasolja, hogy önként ne lépjenek ki, csak akkor, ha felajánlanak 100 000 Ft-ot. 



 

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

más javaslata. 

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

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

6/2014. sz. Önk. hat.   

 

Részjegy eladása a Solt és Vidéke Takarékszövetkezetnek 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, a Solt és Vidéke 

Takarékszövetkezetben lévő részjegyet eladásra kínálja fel 

minimum 100.000,-Ft (egyszázezer forint) értékkel. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés 2013. december 5-én volt. 

December 6-án 450 000 forint érkezett a folyószámlára az Izsák-kom Kft.-től. Még ezen a 

napon idősek napján vettek részt a Pince klubban. 

December 12-én a rendőrség konzultációs fórumot tartott az Önkormányzat nagytermében. 

Részt vett az óvodavezető, iskolaigazgató, gyermekjóléti, illetve családsegítő szolgálat, a 

körzeti megbízott rendőr, a védőnő és a gyermekjóléti felelősök mind az iskola, mind pedig az 

óvoda részéről. 

December 20-án az Önkormányzat megvásárolta a Mikszáth Kálmán utca 27. szám alatt álló 

ingatlant, 4 038 000 Ft-ért. 

December 22-én pedig közös adventet tartott a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a 

Községi Önkormányzat. Mindenkinek köszöni szépen a segítségét. 

 

Dr. Junger Tibor háziorvossal 2014. június 30-ig meghosszabbították a szerződést. Az 

asszisztenciáról viszont az Önkormányzatnak kell gondoskodnia, ezért Poros Mónikát vette 

fel, minden nap 8 órában. 

 

Mogyorós Mária képviselő 

 

Javasolja, hogy próbáljuk meg önerőből az átlagosnál vonzóbbá tenni az állást. Szerinte el 

kellene gondolkodni azon, hogy az OEP finanszírozás mellé az Önkormányzat mit tudna még 

felajánlani a leendő orvosnak. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Jó ötletnek tartja. Az egyik ilyen lehet például az asszisztens biztosítása. 

 

A közfoglalkoztatás terén előzetesen igényt nyújtottak be, a következők szerint. Az 

útkarbantartásnál 25 főt, a mezőgazdaságban pedig a jelenlegi 8 helyett 18 főt tervezett. 

 

A NAV-tól megérkezett a 2 700 000 forint ÁFA elszámolás. 



 

Január 10-én itt volt a gyepmester, akinek két kutyát sikerült befognia. 

 

Kérvény érkezett a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól, hogy a rendezvény céljára 

befizetett 171 355 Ft bérleti díjat térítsék vissza, mert az időjárási viszonyok úgy alakultak, 

hogy a szabadban is meg tudták rendezni a programokat. 

 

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

más javaslata. 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

7/2014. sz. Önk. hat.   

 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett kérvény elfogadása 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal elfogadta, hogy a jó időjárási viszonyok miatt, a 

befizetett 171 355 Ft-ot visszautalja a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzatnak, ugyanis nem vették igénybe a Művelődési 

Házat.  

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a mai nappal járt le a határidő a március elsejével induló mezőgazdasági 

közmunkapályázat benyújtására. 18 főt szeretne foglalkoztatni, ebből 1 fő lesz adminisztrátor, 

ahogyan az elmúlt évben is volt. A bérek összköltsége kb. 20 millió forint és a projekthez 

kapcsolódó közvetlen, mint például a fóliaváz, a szerszámvásárlás, a benzin megvétele kb. 

3 260 000 Ft. 

Ebbe a programba bele kell vinni az előző évi program során elnyert nagy értékű tárgyi 

eszközöket, melyek a traktor és a rotációs kapa. 

A falu szélén szeretnének váltógazdaságban kukoricát, illetve őszi vetésű takarmányt vetni. 

Szeretnének gyümölcsfákat, illetve fóliát, amiben termesztenének uborkát, paprikát 

paradicsomot. 

 

Zsidóné dr. Faragó Monika 

 

Elmondja, hogy a „2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról” változása miatt a 

Szervezeti és Működési Szabályzatból hiányzott néhány szakfeladat, ezért a függelékét 

módosítani kell, valamint 2014. január 01. napjától a szakfeladatok helyett kormányzati 

funkció kódokat kell alkalmazni. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

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

más javaslata. 

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



 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

8/2014. sz. Önk. hat.   

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú függelékének módosítása 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal elfogadta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

4. számú függeléke módosításra kerüljön a következő szerint: 

 

 

Az önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciók megnevezése 

 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

045120 Út, autópálya építése 

045220 Vizi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 

 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (nem szociális bérlakás)- önkormányzati tulajdonú 

üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása 

066010 Zöldterület-kezelés 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018020 Központi költségvetési befizetések 

072111 Háziorvosi alapellátás 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 



107054 Családsegítés 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

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

más javaslata. 

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

 

Zárt ülésen a képviselő-testület a szociális célú tűzifa iránti kérelmekkel kapcsolatban egy 

határozatot hozott arról, hogy 63 ember 1 m3, míg 2 ember plusz fél-fél m3 tűzifát kapjon. 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 

  Nagy Tamás      Zsidóné dr. Faragó Monika 

  polgármester                    jegyző 


