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DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:    Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. április 30. napján  

                 megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye:  Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:  Nagy Tamás polgármester,  

Boldoczki Imréné alpolgármester, 

   Mogyorós Mária képviselő, 

   Thiesz Jenő képviselő, 

   Tóth Tibor képviselő. 

 

   Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző.  

 

Meghívott:  Bíróné Skrenyó Gyöngyi pénzügyi főtanácsos, 

Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola igazgató, 

   Skrenyó Edit DÁMK DÁMK intézményvezető, 

   Bognár Barbara FKDM TKT KESZI Családsegítő Szolgálat 

   családgondozó, 

   Bódis Attila Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság százados, 

   Fazekas Krisztián (zászlós) körzeti megbízott rendőr. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Köszönti a képviselőket, illetve külön köszönti a megjelent vendégeket, az ülést megnyitja 

 

A képviselőtestületi ülésről hiányzik Suhajda Imréné és Poros Mihály képviselők. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

 

Javasolja, hogy a napirend kerüljön módosításra. 1./ napirendként a FKDM TKT KESZI 

Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolóját, 2./ napirendként a Rendőrkapitányság 

beszámolóját a közbiztonság helyzetéről kéri tárgyalni. 

 

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. 

 

 

 



41/2013. sz. Önk. hat.   

 

Napirendi pontok elfogadása. 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 

meghívóban szereplő napirendet a javasolt módosítással 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

N A P I R E N D : 

 

 1./ FKDM TKT KESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi 

                      beszámolója. 

 

  Előadó:  Vizi Istvánné 

     ágazatvezető 

 

 2./ Rendőrkapitányság beszámolójának tárgyalása a közrend és közbiztonság 

  helyzetéről. 

 

  Előadó:  Mayer József 

     kapitányságvezető 

  

 3./  Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett tevékenységről 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

 4./ Dunaegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 

beszámoló tárgyalása. (zárszámadás) 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

 5./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása.  

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

 6./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítása. (szóbeli előterjesztés) 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

   

 7./ Óvoda vezetésére pályázat kiírása. 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

     polgármester 

 



 8./ Egyéb ügyek. 

 

 

 

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

 

      FKDM TKT KESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója. 

 

      Előadó: Vizi Istvánné 

                    ágazatvezető 
 

Nagy Tamás polgármester 

 

Köszönti Bognár Barbara gyermekjóléti szolgálat családgondozót, aki Vizi Istvánné 

ágazatvezetőt helyettesíti az ülésen, mivel ő más jellegű elfoglaltsága miatt nem tudott részt 

venni. Az írásos anyagot a képviselők megkapták.  

Kéri Bognár Barbara családgondozót, hogy ismertesse az anyagot, s a feltett kérdésekre 

válaszoljon. 

 

Bognár Barbara családgondozó 

 

Köszönti a Képviselőtestület tagjait. 

Elmondja, hogy 2006. óta lát el gyermekvédelmi- családgondozói tevékenységet. Diplomáját 

a Pécsi Tudomány Egyetem kihelyezett tagozatán, Szekszárdon általános szociális 

munkásként szerezte. A főiskola utolsó 2 évétől Dunavecsén gyermekvédelmi és 

családgondozóként dolgozott. A következő években szülési szabadságát töltötte, a GYED-ről 

2013. február 19-én tért vissza, amikor ellátási körzetként Dunaegyháza, Apostag és Újsolt 

területeket kapta meg. A településeket igyekezett megismerni, felvette a kapcsolatot az 

intézményekkel, az önkormányzattal, annak vezetőivel, a jelzőrendszer tagjaival, vezetőkkel, 

stb. Munkába állása után az anyagokat áttanulmányozta 

Előreláthatóan hosszú távon látja el a gyermekvédelmi tevékenységet, mely 0-18 éves korig 

tartozik feladatkörébe. Szerdai napon megtalálható az egészségház épületében 8-17 óráig, 

illetve hétfői napon területi munkát lát el, s adminisztrációs munkát végez. Úgy gondolja, 

hogy a település életébe aktívan sikerült bekapcsolódnia.  

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a beszámolót már előző hónapban szűkebb körben megtárgyalták, ahol 

megjelent a védőnő, a körzeti megbízott rendőr, az iskola, s az óvoda dolgozója, stb. 

 

Bognár Barbara családgondozó 
 

Általánosságban elmondható és más településeken is tapasztalható, hogy a lakosságszámhoz, 

s gyermeklétszámhoz képest elég sok a gondozásra szoruló gyermek. Munkába állása óta ez a 

szám jelenleg is növekedést mutat.  

 

Thiesz Jenő képviselő 

 

Megkérdezi, hogy ez a tendencia csak Dunaegyházán tapasztalható. 

 



Bognár Barbara Családgondozó 

 

A gondozásra szoruló gyerekek száma minden településen, melyek hozzátartoznak, 

növekedést mutat. 

 

Boldoczki Imréné alpolgármester 

 

Megkérdezi, hogy a közös hangot meg lehet találni a problémás családokkal? 

 

Bognár Barbara családgondozó 

 

Ezekkel a szülőkkel nehéz közös hangot találni, viszont vannak kivételek is, akik elfogadják a 

segítséget, s együttműködnek. A másik véglet az, aki minden közeledést visszautasít. Nehezen 

értik meg a szülők a segítő szándékot. Az együttműködéssel addig nincs probléma, amíg nem 

kezdenek el követelni, mivel előírások szabályok vannak. A szülőket és családokat 

következetességre kellene nevelni, elvárásaik is vannak a családok felé, melyeket a szülők 

általában nem szeretnek teljesíteni és tudomásul venni. 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Megkérdezi, hogy milyen jellegű elvárások vannak a szülők felé? 

    

Bognár Barbara családgondozó 

 

Az elvárások közé tartozik, hogy a szülő rendszeresen járassa gyermekét iskolába, s ruházatát 

tartsa tisztán, rendben. 

Mivel a gyermekek 0-18 éves korosztályig tartoznak gondozásába, ezért a védőnővel is 

rendszeres kapcsolatba állnak. Pld. ha várandós anya elhanyagolja magzatát, nem jár terhes 

tanácsadásra, már ebben az esetben is gondozásba kerülhet, illetve kapcsolatba kerülhet a 

gyermekjóléti szolgálattal. 

Az új rendszer szerint megvonják az iskoláztatási támogatást, családi pótlékot attól a szülőtől, 

aki nem járatja rendszeresen gyermekét iskolába, sajnos ezek az elvonások sem motiválják a 

szülőket. 

 

Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző 

 

Jegyzői hatáskörből kikerült az iskoláztatási támogatással kapcsolatos eljárás, illetve a 

védelembe vétel, ezért a családgondozóval a hivatalos kapcsolata megszűnt. Ezek az ügyek a 

Járási Hivatal Gyámhivatalához kerültek át.   

 

Bognár Barbara családgondozó 

 

Sajnos eszköz nincs a kezükben, amivel szankcionálhatnának, ezért a szülők nem is tartanak a 

családgondozóktól, így kevesebb az eredményesség. A hatékonyság nagymértékben csökkent.           

 

Nagy Tamás polgármester 

  

Jól működik, hogy jelzi az óvoda, az iskola, ha bármilyen probléma van a gyermekkel. Ez 

oda-vissza működőképes. Szociális hálóval kapcsolatban elmondja, hogy az intézmények 

túlterheltek. 



 

Bognár Barbara családgondozó 

 

Rendszeres kapcsolatban van a védőnővel, iskolával, óvodával, háziorvossal, stb. mivel ők 

észlelik leghamarabb a problémát, mert ők foglalkoznak a gyermekekkel, s a családokkal. Az 

észlelt problémákat írásban megküldik a gyermekjóléti szolgálatnak. A megkeresésre  kimegy 

a családhoz, feltérképezi a probléma hátterét, s a megoldásokat próbálja megkeresni, illetve 

segíti a családot, hogy azok a problémák, melyeket jeleztek, megszűnjenek. 

Ez csak akkor működik, ha együttműködést tapasztal a szülők részéről, mert ha nem 

működnek együtt a családok, az ő küzdelme hiábavaló.  

Amikor a szociális, egészségügyi, illetve egyéb veszélyeztetettség fennáll, s ha ez a 

veszélyeztetettség annyira erős, hogy a gyermek nem nevelkedhet a családban, átmeneti 

nevelésbe kell adni a gyermeket, akik nevelőszülőkhöz, illetve nevelőotthonba kerülnek.  

Korábbi tapasztalatok alapján könnyebb volt kiemelni a gyermeket a családból, ma már ez 

nagyon erős indokhoz kötött. Anyagiakra nem lehet hivatkozni a gyermek családból való 

kiemelésére. A családgondozó javaslatot tehet, hogy veszélyeztetve van a gyermek, illetve 

javasolhatja a gyermek kiemelését a családból, a Gyámhivatal viszont visszaadhatja az ügyet 

azzal, hogy az indok nem megalapozott. 

          

Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző 

 

Gondot jelent, hogy Kunszentmiklósról a Gyámhivatal nem látja át a helyi problémákat a 

távolság miatt. Ez helyben átlátható volt. Sajnos a családgondozó kevés ehhez, hiába nyújtja 

be az indokolást. 

 

 

Bognár Barbara családgondozó 

 

A másik problémát abban látja, hogy a szociális háló és annak intézményei túlterheltek, 

befogadásra képtelenek, nincs elegendő befogadó hely. A munka hatékonyságával 

kapcsolatban elmondja, hogy Dunavecsén hétfőtől-péntekig látta el a családgondozói 

feladatokat, most három településen dolgozik, ingázik, mely hatékonyságot nem eredményez. 

Hatékonyan úgy lehet dolgozni, hogy folyamatosan ott van a településen, akkor gyorsan tud 

intézkedni, probléma esetén azonnal ki tud menni a családhoz, most „tűzoltó” munkát végez. 

A gyermekvédelemnél Dunaegyházára és Apostagra is 1-1 fő állandó családgondozóra volna 

szükség, mert sok a probléma. Ez hatékonyság szempontjából is jó lenne, ugyanakkor ez a 

gyermekvédelmi törvény értelmében nem indokolt a lakosság és a gyermeklétszám miatt. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Megköszöni a családgondozó segítségét az elmúlt évben a segélycsomagok kiosztásában, 

illetve a Falunapi ünnepségen nyújtott segítséget. A családgondozó ígéretet tett arra, hogy 

ebben az évben is segítenek a Falunapon. 

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még 

valakinek kérdése, vagy hozzászólása. 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 



42/2013. sz. Önk. hat. 

 

FKDM TKT Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény  

beszámolójának elfogadása a gyermekjóléti  és családsegítő szolgálat 2012. évi munkájáról. 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal elfogadta a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 

Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmény beszámolóját a 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról.  

 

 

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

 

      Rendőrkapitányság beszámolójának tárgyalása a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

 

      Előadó: Bódis Attila 

         százados 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Köszönti Bódis Attila százados Urat. Kéri, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a 

rendőrkapitányság munkájáról, a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

 

Bódis Attila Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság századosa 

 

Elmondja, hogy a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2012-ben 

összesen 1071 bűncselekmény vált ismertté. 24,5 %-kal nőtt a bűncselekmények száma, 

ebben a számban 292 rendbeli csalássorozat is szerepelt, melyet 2 személy követett el, s  292 

károsultja volt a csalásnak. Ha az 1071-ből a 292-őt levonjuk, 769 bűncselekmény volt, mely 

már nem jelent olyan magas számot. A bűncselekmények országos szinten is emelkedtek. A 

bűncselekmények számának várt csökkenése sajnos nem következett be, a 

jogszabályváltozások, módosítások nem hozták meg a várt eredményt. A Büntető 

Törvénykönyvet július hónapban ismét módosítják, e tekintetben szigorítások várhatók.  

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Mi az oka az országos szintű bűncselekmény szám növekedésnek.  Az lakosság anyagi 

helyzete, vagy más ok is visszavezethető erre.  

 

Bódis Attila százados 

 

Az emberek anyagi helyzete döntő ebből a szempontból. Ők is találkoznak olyan 

bűncselekménnyel, hogy 2-3 kiflit tulajdonítanak el, ha valaki élelmet lop, ez nagyon 

elgondolkodtató.  

A lakosokat két dolog érdekli a legjobban, a betörések, illetve a közterületen történő 

bűncselekmények száma. 2012-ben 184 bűncselekményt valósítottak meg közterületen, ezek 

általában garázdaságok voltak. Ebben az évben csökkent ezen bűncselekmények száma. A 



lakosság tűrés küszöb szintje alacsonyabb. Az emberek a segítséget is rosszul reagálják le, 

mely az életszínvonal csökkenésére vezethető vissza. 

2012-es évben a vagyon elleni bűncselekmények száma 66 % volt. Ennek ellenére az össz 

bűncselekményekből az elmúlt évhez képest csökkent a lopások száma, és még nagyobb 

arányban csökkent a betöréses lopások száma, mely 169-ről 112-re esett vissza. Elismert 

eredmény országosan is, hogy az elmúlt évben „csak” 5 rablásuk volt. Az 5 elkövetőből 4 

elkövetőt elfogtak. 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Mi az oka a betöréses lopások ilyen mérvű csökkenésének? 

 

Bódis Attila százados 

 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy korábban vagyonszerzésre irányult az elkövetők szándéka, 

ami általában készpénz, illetve arany ékszer volt. Ma már TV készüléket, elektronikai 

eszközöket ritkán tulajdonítanak el, inkább az udvarban, illetve annak környezetében lévő 

tárgyakat visznek el, melyet a lakosok őrizetlenül kint hagynak. Drasztikus módon megnőtt a 

kamrákban, melléképületekben lévő sonka, szalonna, kolbász lopások száma. Sokan áldoznak 

a biztonságtechnikára, itt nem nagy értékű dologra gondolni, 3-4.000.-Ft-os csipogó, érzékelő 

már elriasztja a „kezdő” bűnelkövetőket. Ez a két dolog eredményezte, hogy csökkent a 

betöréses lopások száma. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak az Ügyészséggel, a bűnelkövetők 

nagyon nagy százalékban letartóztatásra kerülnek, akik további bűncselekményeket így nem 

tudnak végrehajtani. A kunszentmiklósi rendőrkapitányság létszámát tekintve a legkisebb 

létszámmal dolgoznak. A számarányokhoz képest az elfogások száma náluk kiemelkedőnek 

mondható.        

2012-es évben a nyomozási eredményességük 66,6 % volt, 100 bűncselekményből 66-ot 

sikerült felderíteni, ez a szám Bács-Kiskun Megyében a legeredményesebb felderítési 

aránynak mondható. Az ország 154 kapitánysága közül ezzel az élvonalban vannak. Reméli, 

hogy ez a kedvező tendencia ebben az évben is tovább folytatódik. A hitvallásuk az, hogy a 

legkisebb jellegű bűncselekménynél is ugyan olyan elhivatottsággal dolgoznak, mint nagy 

értékű bűncselekmény elkövetése esetén.   

Regisztrált bűncselekmények alakulása illetékességi területükön lévő településeken: 

Kunszentmiklóson, Szabadszálláson, Dunavecsén, ebben a három városban van a legtöbb 

bűncselekmény.  Dunaegyháza ennek a listának a végén van, 21 ismert bűncselekmény történt 

2012. évben. 

A bűncselekmények megoszlása Dunaegyháza településen 21-ből 11 vagyon elleni 

bűncselekmény (betöréses lopás) a többi pedig megoszlik más bűncselekményekre. Sajnos két 

közlekedési bűncselekmény is volt. 

A betöréses lopás irritálja legjobban a lakosokat, az elmúlt évben 4 betöréses lopás jutott 

tudomásukra. Próbálnak arra a szintre lépni, hogy minél kevesebb legyen ezen 

bűncselekmények száma. Tájékoztatásul elmondja, hogy a helyi körzeti megbízott rendőr az 

elmúlt évben intézkedés közben megsérült, ezért fél évet betegállományban volt. Felépült, 

dolgozik, kéri, hogy minden rendőrséget érintő problémával keresse a lakosság. 

Illetékességi területükön 2012. évben összesen 43 személyi sérüléssel járó közúti baleset 

történt, ebből 3 esetben halálos kimenetelű volt. A legsúlyosabb és a legnagyobb horderejű 

esemény Dunaegyházán történt. Ennek az ügynek a nyomozása most fejeződött be, az 

elkövető folyamatos előzetes letartóztatása mellett. A nyomozás eredményességének az a 

célja, hogy előzetes letartóztatásba maradjon az okozó személy. 3 ember életét követelte egy 

olyan dolog, amit minden egyes fórumon, minden egyes megelőzési előadáson, minden egyes  



 

települési beszámolóban elmond, az hogy: ittas járművezetés. 2013-ban sikerült csökkenteni 

az illetékességi területükön a balesetek számát. A 7 bekövetkezett sérüléses balesetből 5 

esetben volt ittas az elkövető. Ígéretet tett arra, hogy a szórakozóhelyeket fokozottan 

ellenőrzik, melyet továbbra is fenntart. 

A dunaegyházi baleset értelmetlen volt, mivel néhány km-el távolabb rendőrök helyszíneltek, 

s ha a településen vannak, esetleg megakadályozhatták volna a balesetet. Keresik az ilyen 

jellegű balesetekre a megoldásokat. 

2013-ban az ittas járművezetők elleni harcuk lesz a legfontosabb, valamint minél több 

bűnelkövető elfogása, akikkel szemben előzetes letartóztatást kezdeményezni. Ez a 

leghatásosabb bűnmegelőzési módszer. Az elmúlt évben, a helyi általános iskolában előadást 

tartottak, melyet ebben az évben is megismételnek. Ismerteti ez ezzel kapcsolatos programot. 

Baleset megelőzéssel kapcsolatban elmondja, hogy több országosan is elismert kampányt 

vezettek be. Pld. discoba a fiatal korosztályt próbálják rávenni, hogy ne üljenek be ittas 

járművezető mellé, illetve akiről tudják, hogy esetleg drogot is fogyasztott. Ennek nagyon 

kedvezőek voltak a visszajelzései. Akik gépkocsival érkeztek kaptak egy karszalagot, s a 

discoból való távozásukkor ezeket a fiatalokat szondáztatták, s csak akkor engedték beülni a 

gépkocsiba, ha a szonda negatív eredményt mutatott. A későbbiekben az a fiatal, aki 

karszalagot kapott biztosan nem fogyasztott alkoholt, mert tudta, hogy a discoból való 

távozáskor ellenőrizni fogják. Tipikus disco balesetük évek óta nem volt, s reméli, hogy 

illetékességi területükön nem is lesz. Legfontosabbnak tartja az ittas vezetők kiszűrését, 

visszaszorítását, valamint minél több bűnelkövető elfogása, és felderítése, s az úgynevezett 

kármegtérülés növelése a céljuk. Hiába fogják meg az elkövetőt, ha nem találják meg az 

eltulajdonított tárgyakat, illetve nem tudják az elkobzást alkalmazni velük szemben. Ezeken 

az adatokon szeretnének javítani, tapasztalatuk szerint pozitív elmozdulás látható. Említést 

tett a kisebb súlyú tulajdon elleni szabálysértések körébe tartozó lopásokról. Jónak tartja, 

hogy a jegyzői hatáskörből ezt visszatették a rendőrség hatáskörébe, a rendőrség keresse meg 

a szabálysértés elkövetőjét. 

A fokozott ellenőrzést megtartották. A település úthálózatának átjárásával adósok maradtak. 

A későbbiekben megbeszélik, hogy mit lehet tenni ennek érdekében. Vannak nem egyértelmű 

útszakaszok, melynek szabályozása szükséges. 

Az úthálózatot megtekintik, s javaslatot tesznek jelzőtáblák kihelyezésére, mely nem kerül 

jelentéktelen összegbe.  

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Megkérdezi, hogy az ittas kerékpározás milyen elbírálás alá esik? 

 

Bódis Attila százados 

 

Elmondja, hogy 0,3 mg/liter légalkohol szint alatt, ha főúton kerékpározik az illető, helyszíni 

bírság (szabálysértés) 5-50.000.-Ft-ig szabható ki. Ez egy sör illetve kis mennyiségű égetett 

szeszes italt tesz ki. Falun belül nem szankcionálható ez a mennyiség. 

A következő kategória a 0,3-0,5 mg/liter légalkohol szint közötti szankció, melynek 30.000.-

Ft a büntetési tétele. 0,5 felett pedig 60.000.-Ft a büntetés, ez településen belülre és kívülre is 

vonatkozik, tehát teljesen mindegy hol közlekedik a kerékpáros 

Somogy megyében a balesetek 30 %-át a kerékpárosok okozzák, többnyire ittas állapotban. 

Dunaegyházán a Duna folyó közelsége miatt vízirendészek is megjelenhetnek.  A parthoz 

közel 10 km-es távolságban ellenőrzést végezhetnek. 

 



Nagy Tamás polgármester 

 

Megköszöni a részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást, a rendőrség segítségét. 

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e még 

valakinek kérdése, vagy hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

43/2013. sz. Önk. hat. 

 

Közrend és közbiztonság helyzetéről  szóló beszámoló elfogadása. 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal elfogadta a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság közrend és 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. 

 

 

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

 

      Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett tevékenységről. 

 

      Előadó:  Nagy Tamás 

          polgármester  

 

Nagy Tamás polgármester 
 

Előző ülését a képviselőtestület március 26-án tartotta. 

Április 5-én a Dunanett KFT. Mezőfalván ismételten megbeszélést tartott, ahol nyílt levelet 

fogalmaztak meg. A Dunaújvárosi közgyűlés a megbeszélés előtt a javaslatokat elfogadta. A 

havi 4 ürítést továbbra is fizetni kell, az árban némi csökkenés várható, ez kb. 400.-Ft/hó 

összeget tesz ki. 

Április 6-án Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó volt a Művelődési Házban a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Megköszöni a települési önkormányzatnak, hogy 

a művelődési házat a rendezvényre térítés nélkül rendelkezésre bocsátotta. 

Április 8-án Hartán LEADER közgyűlésen vett részt. 

Április 13-án Nyugdíjas Találkozón volt. 

Április 25-én Kunszentmiklóson kistérségi értekezleten vett részt, ahol a 2012. évi 

zárszámadást fogadták el.  

A művelődési ház felújítására a 21.000.000.-Ft-ot kifizettük a kivitelezőnek.15.000.000.-Ft 

előfinanszírozási hitelt vettünk fel a Solt és Vidéke Takarékszövetkezettől, melyet 6 hónapra 

kötöttük meg, havonta 70.000.-Ft kamatot fizetünk, az éves kamatszint kb. 10 %.  

A könyvtárból hiányzik 1 db szoftver, ezért még alkalmatlanok az ott lévő kliens gépek az 

internetezésre, 100.000.-Ft-ért szoftvert szükséges vásárolni.  

 

 



 

NKA pályázatot a könyvtár berendezésére, polcokra, függönyre, szőnyegek vásárlására 

nyújtottuk be 2.780.000.-Ft összegben, az önerő 278.000.-Ft. A pályázat elkészítésében a 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár nagy segítséget nyújtott. 

Óvoda TÁMOP pályázatát (rendezvényszervezés, játéktelepítés) a szerződést aláírtuk. A 

játékokat május 20-30-a között telepítik. 

A megszűnt hulladéklerakó rekultivációja 2 hét múlva kezdetét veszi. 5 éven keresztül 2 db 

figyelő kút működik, melynek költsége 200.000.-Ft/év. A rekultivációt a STRABAG Kft. 

végzi. 

A képviselőtestület határozatának megfelelően a Petőfi Sándor utcában a Faház melletti 

útkereszteződésben a tükröt felszereltük, ezzel megszűnt a kereszteződés beláthatatlansága. A 

tükör törhetetlen üvegből készült.  

A képviselőtestület kérésének megfelelően Keresztély László műszaki vezető főtanácsossal 

megtekintették a Duna utcában (Paska kanyarban) járda készítésének lehetőségét. A műszaki 

vezető főtanácsos elmondta, hogy ezen a szakaszon nincs értelme járdát készíteni.  

Keresi a lehetőséget, hogy a „Káposztás kerteki” járdát az orvosi rendelőig összekössük. 

Ehhez kb. 80 m-nyi szakaszon az árkot 1 m-re beljebb kell helyezni, így biztosított a járda 

megépítése 

Útjaink kutyázása, foltozása nagy részben elkészült, még egy-két kisebb utca van hátra. 

A temetőben a földmunkák elkészülte után hozzákezdünk a kerítés elkészítéséhez. A Haladás 

Mg. Tsz felöl a kerítés anyagát biztosítják, majd a fa ültetés veszi kezdetét. 

A földterületünk megműveléséhez a kedvező időjárás miatt a terület száradása után 

hozzákezdtünk, melybe kukoricát, stb. vetünk. Kéri a képviselőket, hogy tekintsék meg a 

rendezett területet. 

A tájháznál a kerítés cseréje elkészült, a járda és az illemhely készítése folyamatban van, 

illetve a fészer aljzatát kövezik. 

A konyha karbantartását elvégeztük, a megrongálódott plafont a közcélú dolgozók 

kijavították. 

A Művelődési Házban, a Pince Klubban a közmunka program keretében heti egy alkalommal 

6 órás képzést tartanak. A bérleti díj 1.500.-Ft/óra, mely erre az évre 450.000.-Ft bérleti díj 

bevételt jelent. 

A Művelődési Házról lebontott cserepet 500.000.-Ft-ért értékesítettük. Javasolja, hogy ezen 

az összegen a konyha tetőzetére vásároljunk cserepet, s a kisebb javításokat, kőporozás, stb. 

végezzük el, illetve ebből az összegből az egészségház szigetelése is megoldható. 

Május 19-én Pünkösdölő délelőttöt szervez a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, kéri a 

képviselők segítségét.                                

Tájékoztat, hogy a Dunanett KFT. május 23-án lomtalanítást végez, melyről minden lakost 

postaládába helyett szórólapon, s a helyben szokásos módon értékesítünk. 

Elmondja, hogy kb. 60 db út jelzőtábla hiányzik településünkön, melyek pótlása nem kevés 

összegbe kerül. 

Szúnyogirtásra a 2013. évi költségvetésünkbe egy kisebb összeget terveztünk be. 

 

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

hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 



44/2013. sz. Önk. hat. 
 

Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett tevékenységről. 

 

             H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú 

igen szavazattal elfogadta az előző testületi ülés óta végzett 

tevékenységről szóló beszámolót. 

 

 

 

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

 

Dunaegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló 

tárgyalása. (zárszámadás) 

 

      Előadó:  Nagy Tamás 

          polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Kéri Bíróné Skrenyó Gyöngyi pénzügyi főtanácsost, hogy ismertesse az írásos anyagot. 

 

Bíróné Skrenyó Gyöngyi pénzügyi főtanácsos 

 

Ismerteti a 2012. évi zárszámadási rendeletet, melyhez magyarázatot fűz. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

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

hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DUNAEGYHÁZA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2013. (V. 07.) önkormányzati rendelete 
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló,  2011. évi CXCV. törvény 

89.§, és a 91.§  2.bekezdésében  meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési 

zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

383.915 E Ft Költségvetési bevétellel 

  

388.993 E Ft Költségvetési kiadással 

 

  

hagyja jóvá. 

 (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 

az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 

mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3. és 

a 4.  mellékletben foglaltak szerint fogadja el.  

 

2. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők 

szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja 

jóvá.  

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 7. melléklet 

szerint fogadja el. 

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 

alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(4) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és 

eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 10. melléklet 

szerint fogadja el. 



(6) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja 

jóvá. 

(7) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. 

és 15. mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el. 

 (8) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 16., 17.    

mellékletek szerint állapítja meg. 

(9) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. mellékletben szereplő 

adatok alapján hagyja jóvá. 

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. 

évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 

 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek 

vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2013. május 7-én lép hatályba. 

 

 
.......................................... ....................................... 

jegyző polgármester 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem 

Dunaegyháza 2013. május 10. 

 

 

        Zsidóné dr. Faragó Monika 

               jegyző 

 

         

 



 

 

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

 

      2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 

 

      Előadó:  Nagy Tamás 

          polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot. 

 

Megkérdezi, hogy a rendeletmódosítással kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy 

hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

6/2013. (V. 07.) RENDELETE 
 

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 

3/2013. ( II.14.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. Tv. 16. § /1/ bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Dunaegyháza Község Képviselőtestülete a következőket rendeli: 

 

 

1. §. 

 

 

A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 

122.985/e Ft-ról 157.345/e Ft-ra módosítja az alábbiak szerint: 

 

- működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata 4.440 /e Ft-ról 38.800 /eFt-

ra módosul. 

 

 

 

A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 

122.985/e Ft-ról, 157.345/e Ft-ra  módosítja az alábbiak szerint: 

 

- személyi juttatás előirányzata 43.531/e Ft-ról, 70.246/e Ft-ra, 

- szociális hozzájárulási adó előirányzata 11.753/e Ft-ról, 15.360/e Ft-ra, 

- dologi kiadás előirányzata 24.015/e Ft-ról 28.053/e Ft-ra módosul. 

 

 

2. § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

                            Nagy Tamás                                                       Zsidóné dr. Faragó Monika 

                            polgármester                                                                    jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

2013. május 7. napján 

 

       Zsidóné dr. Faragó Monika 

             jegyző 

 

 



     
1. melléklet  a  3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez     

     
DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA     
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE     

2013. év     
     

BEVÉTELEK:     
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK    6 043 e Ft 

     
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE    20 100 e Ft 
 ebből:     
          - Helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek: 16 500 e Ft   
          - Átengedett központi adók 3 600 e Ft   
ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA    68 731 e Ft 
 ebből:     
       - Működési támogatás 57 298 e Ft   
       - Egyéb támogatás 11 433 e Ft   
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK     e Ft 
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK     
ebből:   55 646 e Ft 
         - működési célú támogatásértékű bevétel 38 800 e Ft   
         - felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 16 846 e Ft   
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK    -       e Ft 
ebből:     
          - működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson 
kívülről 

 e Ft   

          - felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről 

 e Ft   

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE    -       e Ft 
ebből:     
          - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése  e Ft   
          - felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése  e Ft   
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE   6 825 e Ft 
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:   157 345 e Ft  

     
KIADÁSOK:     
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   129 951 e Ft 
 ebből:     
       - Személyi juttatások 70 246 e Ft   
       - Munkáltatót terhelő járulékok 15 360 e Ft   
       - Dologi kiadások 28 053 e Ft   
       - társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
társadalombiztosítási juttatások 

11 692 e Ft   

       - támogatásértékű működési kiadás  e Ft   
       - működési célú végleges pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

1 600 e Ft   

       -előző évi normatíva visszafizetés 3 000 e Ft   
     

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK   21 394 e Ft 
 ebből:     
       - Beruházások  e Ft   
       - Felújítások 21 394 e Ft   
       - felhalmozási célú támogatás értékű kiadások (átadások)  e Ft   
       - felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

 e Ft   

       - pénzügyi befektetések  e Ft   
     

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA    -       e Ft 
       - Első lakáshoz jutók lakásépítésének és vásárlásának  e Ft   



támogatása 
       - Szociális célú kölcsönök  e Ft   
       - Hosszú lejáratú tagi kölcsön  e Ft   

     
ÁLTALÁNOS TARTALÉK   3 000 e Ft 
CÉLTARTALÉKOK   3 000 e Ft 
HITELTÖRLESZTÉS    e Ft 
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA    e Ft 
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:   157 345 e Ft  

     
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:    -       e Ft 

     
ELŐZŐ ÉVEKBEN KÉPZŐDÖTT PÉNZMARADVÁNY 
IGÉNYBEVÉTELE 

   e Ft 

     
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:    -       e Ft 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

      Közterület használatáról szóló rendelet módosítása. 

      (szóbeli előterjesztés) 

 

      Előadó:  Nagy Tamás 

                     polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

    

Elmondja, hogy az autóbuszok közterületen parkolásával évek óta probléma van. Jelenleg 

nagyon rossz helyen áll az autóbusz, az is igaz, hogy nincs a településen olyan hely, mely 

kedvezőbb lenne a parkolásra.  Ígéretet kaptak arra, hogy a parkolást megszüntetik, ez nem 

valósult meg. 

Javasolja, hogy az autóbuszok közterületen parkolását 4.724.-Ft/hó/db díjban állapítsuk meg. 

Az ebből származó bevételt az óvodások utaztatására fordítjuk. 

A mozgóárusítás szerepel a rendeletünk mellékletében, melyet 500.-Ft/nap összegről 1.000.-

Ft/nap  összegre javasol megemelni. 

Sajnálatos módon sok lakos közterületen tárol anyagokat, melyről feljegyzés készült. 

 

Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző 

 

Első alkalommal a lakosokat felszólítjuk, hogy a közterületről szállítsák el a közterületen lévő 

anyagokat. 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Megkérdezi, hogy az autóbuszoknál, illetve egyéb járműveknél várakozóhely kijelölésére 

nincs lehetőség? 

  

Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző 

 

Kerestük a lehetőségét várakozóhely kijelölésére, azonban nem találtunk megfelelő helyszínt. 

  

Tóth Tibor képviselő 

 

Volánbusz vezetőségével a Polgármester Úr előzetesen folytasson tárgyalást a közterületen 

parkolás megszüntetéséről, illetve az esetleges szankcionálásról. 

A helyben lakókat először figyelmeztessük, ne mindjárt büntetést foganatosítsunk. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ez minden esetben így történik. 

 

Megkérdezi, hogy a rendeletmódosítással kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása, vagy más javaslata. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 



 

 

 

 

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

7/2013. (V. 07.) rendelete a 
 

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS 

A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL 

szóló 9/2008. (VII. 03.) rendelete módosításáról 

 
 

1. §. 

 

 

 

/1/ A 9/2008. (VII. 03.) rendelet 1. sz. melléklete kiegészül az alábbiak szerint: 

 

    

Közterülethasználat módja, megnevezése Alkalmazott díj 

Autóbuszok 4.724.-Ft/hó/db 

mozgóárusítás 1.000.-Ft/nap 

 

 

 

2.§. 

 

 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

 

 

                    Nagy Tamás                                                  Zsidóné dr. Faragó Monika  

                    polgármester                                                               jegyző  

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

2013. május 7. 

 

 

 

        Zsidóné dr. Faragó Monika 

               jegyző 

 

 



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

 

     Óvoda vezetésére pályázat kiírása. 

 

     Előadó:  Nagy Tamás 

         polgármester 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot, melyet a képviselők megkaptak. 

Elmondja, hogy az Óvoda vezetésére a pályázati kiírást április 30-i ülésen megtárgyalta a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete, s 42/2013. sz. Szlov. Önk. 

határozatában a települési önkormányzat képviselőtestületének elfogadásra javasolja.  

Polgármester elmondja, hogy a DÁMK május 31. napjával megszűnik.  

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

45/2013. sz. Önk. hat. 

 

Dunaegyházi Óvoda óvodavezető 

munkakör betöltésére pályázat kiírása 

 

     H a t á r o z a t 

 

Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete a „Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Dunaegyházi Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2013. 07. 01 – 2018. 07. 01.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 31. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, 

ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógusi, vagy azzal egyenértékű végzettség, 

 Óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti 

szakmai tapasztalat, 



 Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség vagy 

annak megszerzésére irányuló folyamatban lévő képzés 

 Magyar állampolgárság 

 Büntetlen előélet 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz 

 Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja büntetlen 

előéletét, és hogy nem áll oktatási foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsidóné dr Faragó Monika 

jegyzőasszony nyújt kedden és csütörtökön személyesen, vagy a 78/573-020 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25.) Kérjük a 

borítékon feltüntetni: Óvodavezetői pályázat 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint 

történik a pályázatok elbírálása. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Magyar Oktatási és Kulturális Közlöny 

 www.dunaegyhaza.hu 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

 

 

 

8./  Egyéb ügyek 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy az óvoda vezetése, s az óvoda pedagógusok az óvodának gyermekközpontú 

nevet szeretnének adni. 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete április 30-i ülésen megtárgyalta a 

napirendet, s támogatják, hogy a elnevezés Mákszem Óvoda legyen, mely szlovák nyelven is 

szerepeljen. 

Elmondja, hogy az óvoda fenntartója önkormányzatunk. 

 



Skrenyó Edit DMK intézményvezető 

 

Az óvoda elnevezésével kapcsolatban számos név merült fel, melyből 4-et választottak ki az 

alábbiak szerint: Mákszem, Vadvirág, Kerekerdő, Aranykapu Óvoda. A szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselőtestületi ülésén a Mákszem elnevezés nyerte el a képviselők 

tetszését, mely véleményük szerint az óvodára illő név. Szlovákul: Makovicska.  

 

Nagy Tamás  polgármester 

 

Az ő véleménye is az, hogy a Mákszem elnevezés jellemző név az óvodára. 

 

Thiesz Jenő képviselő 

 

Egyetért a polgármester úrral. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Javasolja, hogy az óvoda neve Mákszem Óvoda legyen, mely szlovák nyelven is szerepeljen. 

Az óvodavezető a szükséges szervekkel végezze el az ehhez szükséges egyeztetéseket.  

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslattal kapcsolat kapcsolatban van-e még 

valakinek kérdése, vagy hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 

46/2013. sz. Önk. hat. 

 

Óvoda névválasztása magyar és szlovák nyelven 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal hozzájárul, hogy az óvoda elnevezése Mákszem Óvoda 

legyen, mely szlovák nyelven is szerepeljen. 

Az óvodavezető a szükséges szervekkel végezze el az elnevezéssel 

kapcsolatos egyeztetéseket. 

 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

A képviselőtestület március 26-i ülésén 28/2013. sz. Önk. határozatban döntött arról, hogy a 

szülők körében készüljön igény felmérés az óvoda nyitva tartásáról, illetve az óvoda dolgozói 

körében készüljön szabadságolási terv. 

Kéri az intézményvezető asszonyt, hogy ismertesse az nyitva tartással kapcsolatos 

igényfelmérést. 

 

 



 

Skrenyó Edit DÁMK intézményvezető 

 

A képviselőtestület határozatának megfelelően a szülők körében elvégezte az igény felmérést 

az óvoda nyitva tartásról. Négy szülő négy gyermeke részére kérte a nyitva tartást, melyből 3 

gyermeknek GYES-en van az édesanyja. Az egyik szülő csak abban az esetben hozná 

gyermekét az óvodába, ha 15 fő lenne a gyermeklétszám.  

Amennyiben az óvoda zárva tartana, ez lenne a legegyszerűbb megoldás, mert ebben az 

esetben a dolgozók ki tudják venni szabadságukat. Az óvodapedagógusok összesen 46 nap 

szabadsággal rendelkeznek. 4 napot a téli szünetre tartalékolnak, mert ebben az időszakban 

nem igénylik a szülők az óvodai nyitva tartást, így marad 42 nap szabadság. Amennyiben 

július 1-től, augusztus 28-ig szabadságon vannak az óvónők, illetve 29-én jönnek első nap 

dolgozni, így 42 nap szabadságot vesznek igénybe. 

A polgármester úrral a napokban megbeszélte a szabadságolási tervet. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Amennyiben az előzőekben elhangzottak szerint adható ki az óvoda pedagógusok részére a 

szabadság, nem kerül plussz forrásunkba a helyettesítés. Viszont ha a nyitva tartást egy héttel 

megnöveljük, túlóra díjat kell fizetni, mert az óvónők ebben az esetben nem tudják kivenni 

szabadságukat. A dajkák 2 héttel előbb lépnek munkába, ők ebben az időszakban a takarítást 

végzik.  

  

Skrenyó Edit 

 

Hozzáfűzi, hogy az a 2 gyermek, aki szorgalmi időben is rendszertelenül jár óvodába, nyári 

szünetben sem fogja rendszeresen igénybe venni az óvodát. 

 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Az elmúlt éveknek megfelelően tehát július 1-től, augusztus 28-ig zárva tart az óvoda. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, vagy más javaslata. 

Mivel nincs, megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy 

az óvoda június 30-ig nyitva tart, fogadja a gyermekeket. 2013. július 1-től, augusztus 28-ig 

az óvoda zárva van, első nyitvatartási napja: augusztus 29. (csütörtök)  

 

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 

 

 

 

 

 



47/2013. sz. Önk. hat. 

 

DÁMK Óvoda nyári időszakban (július 1-től, 

augusztus 28-ig) zárva tartása. 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal elfogadta, hogy a DÁMK Óvoda 2013. július 1-től, 

augusztus 28-ig zárva tart. 

 Az óvoda első nyitvatartási napja: augusztus 29. (csütörtök). 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Kéri Skrenyó Editet, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az óvodáról, illetve az óvodai 

beiratkozásról. 

Az erről szóló tájékoztatót a képviselők megkapták. 

 

Skrenyó Edit 

 

Elmondja, hogy a tájékoztatót elkészítette, melyet az óvodában kifüggesztett, s a honlapon is 

megtalálható. A beiratkozás alkalmával minden esetben tájékoztatást, felvilágosítást nyújt a 

szülők részére. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete április 30-i ülésén 

megtárgyalta az óvodáról és az óvodai beiratkozásról szóló napirendet, melyet a települési 

önkormányzat képviselőtestületének elfogadásra javasolt.  

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, vagy hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 

48/2013. sz. Önk. hat. 

 

Tájékoztató elfogadása óvodáról, 

óvodai beiratkozásról. 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal elfogadja az óvodáról és az óvodai beiratkozásról szóló 

tájékoztatást.  

 

 



Nagy Tamás polgármester 

 

Az iskoláról és az iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatót a képviselők megkapták. 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete április 30-i ülésén megtárgyalta az 

iskoláról és az iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatót, melyet a települési önkormányzat 

képviselőtestületének elfogadásra javasolt. 

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, vagy hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 

49/2013. sz. Önk. hat. 

 

Tájékoztató elfogadása az iskoláról, 

és az iskolai beiratkozásról 

 

       H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal elfogadja az iskoláról és az iskolai beiratkozásról szóló 

tájékoztatót.        

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a képviselőtestületnek határozni kell a Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., és a 

Kőrösvíz Kft. egyesüléséről, összeolvadásáról, valamint arról, hogy az egyesüléssel létrejövő 

gazdasági társaság látja el területünkön a vízi közmű szolgáltatást. Soltvadkert és Kecel is 

csatlakozott a szolgáltatóhoz, mely városok belépésével megvan az a szükséges létszám, 

mellyel a három szolgáltató társulása létrejöhetett. 

Polgármester ismerteti a határozat tervezeteket. 

 

Tóth Tibor képviselő 

 

Mi várható, ha nem fogadjuk el az összeolvadást. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Mivel nincs szolgáltatónk, a közszolgáltatásról gondoskodnunk kell. 

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e még 

valakinek kérdése, vagy hozzászólása. 

 

Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.  

 



 

50/2013. sz. Önk. hat. 

 

Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., Kőrösvíz Kft., 

összeolvadásával megvalósuló egyesülés. 

 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete aképpen dönt, hogy 

mint a Kőrösvíz Kft. 1.000.000.-Ft névértékű  üzletrészének tulajdonosa 

támogatja a Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz Kft. 

(6300 Kalocsa, Hősök u. 38.) Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 

43.) társaságok összeolvadással megvalósuló egyesülését, ennek érdekében a 

Kőrösvíz Kft. ügyvezetése által összehívott érintett társaságok egyesüléséről 

döntő taggyűlésen szavazati jogát aképpen gyakorolja, hogy megszavazza az 

érintett társaságok összeolvadással megvalósított egyesülését.  

 Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza Nagy 

Tamás polgármestert, hogy a Kőrösvíz Kft. taggyűlésén részt vegyen és 

tulajdonosi képviselet ellátása során aképpen szavazzon, hogy az 

előterjesztésnek megfelelően megszavazza a Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., 

Kőrösvíz Kft. összeolvadással megvalósuló egyesülését.   

 

 

 

51/2013. sz. Önk. hat. 

 

Viziközmű szolgáltatásra és vagyonkezelésre 

vonatkozó szerződés aláírása. 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzata aképpen dönt, hogy a Halasvíz Kft. 

(6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hősök u. 

38.), Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) összeolvadással 

megvalósuló egyesülésével létrejövő gazdasági társaság lássa el – mint jogutód 

gazdasági társaság – az önkormányzat területén az egészség ivóvíz ellátást 

biztosító közszolgáltatói feladatok ellátását, valamint a közműves ivóvíz 

ellátást szolgáló víztermelő, vízkezelő, tároló elosztó létesítmények és 

berendezések üzemeltetését, a szennyvíz hálózat üzemeltetését, az 

önkormányzattal megkötött közszolgáltatási és vagyonkezelési/bérleti 

szerződés alapján. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 

felhatalmazza Nagy Tamás polgármestert, hogy az összeolvadással 

megvalósuló egyesülést követően létrejövő gazdasági társasággal a viziközmű 

szolgáltatásra és vagyonkezelésre vonatkozó szerződést aláírja. 

 

 Felelős: Nagy Tamás polgármester 

 Határidő: 2013. május 31. 

 

 



Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy a Belügyminisztérium pályázatot irt ki infrastrukturális fejlesztésekre. 

Javasolja a pályázatot benyújtani az óvoda külső hőszigetelésére, régi illemhely szárny felső 

szigetelésére, belső fűtés felújítására, 4 ablak cseréjére. Saját forrás 20 % = 1.896.456.-Ft., 

támogatásból igényelt összeg 7.585.820.-Ft., összesen 9.482.276.-Ft.  

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete április 30-i ülésén megtárgyalta a 

pályázattal kapcsolatos anyagot, s egyhangú igen szavazattal támogatja a pályázat 

benyújtását. 

 

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. 

 

52/2013. sz. Önk. hat. 

 

Óvoda infrastrukturális fejlesztése Dunaegyházán 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 

határozott, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó előirányzatból Óvoda Infrastrukturális fejlesztése Dunaegyházán 

címmel a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be.  

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év 

Saját forrás
 

1 896 456,- Ft 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 7 585 820,- Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

 

Egyéb forrás   

Összesen 9 482 276,- Ft 

 
2./ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Javasolja, hogy a Falunapi ünnepséget augusztus 17-én rendezzük meg 



Az ünnepségre 200.000.-Ft áll rendelkezésünkre, melyet tűzijátékra is felhasználhatunk. 

Ötleteket kér a rendezvénnyel kapcsolatban 

Az iskola vezetését személyesen megkérte, hogy a rendezvényen az elmúlt évi módon 

vegyenek részt. Okulva az elmúlt év tapasztalataiból, ígéretet tettek segítségnyújtásra. 

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, 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.  

 

53/2013. sz. Önk. hat. 

 

Falunapi ünnepség időpontjának meghatározása. 

 

 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú igen 

szavazattal a Falunapi ünnepséget augusztus 17-én rendezi meg.  

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Kéri, hogy a képviselőtestület tagjait, hogy a következő ülésig gondolkodjanak el 

Dunaegyháza Község Díszpolgára és Dunaegyháza Községért kitüntető cím kiadásáról.  

 

Boldoczki Imréné alpolgármester 

 

Megkérdezi, hogy a sintér hány alkalommal járt a településen. 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Az ALPHA VET KFT. két alkalommal végzett eb befogást, az elmúlt héten 2 kóbor kutyát 

szállítottak el.  

                

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

hozzászólása. 

 

Mivel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 Nagy Tamás       Zsidóné dr. Faragó Monika 

 polgármester             jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


